آئیيًاهِ جذب ٍ پذیزش
ّستٍِ ،احد ،شزکت فٌاٍر ٍ ٍاحد تحقیق ٍ تَسعِ
در پارک علن ٍ فٌاٍری هاسًدراى ٍ هزاکش رشد ٍابستِ
هادُ  – 1اّداف:
ایي آئیيًبهِ ثِ هٌظَس تجییي ضشایظ استبًذاسد ٍ هؼشفی هشاحل جزة ٍ پزیشش ایذُ هحَسی اص ضخػیتّبی حقیقی ٍ
حقَقی دس پبسک ػلن ٍ فٌبٍسی هبصًذساى ٍ هشاکض سضذ ٍاثستِ ،هغبثق ثب سیبستّب ٍ آئیيًبهِّبی کلی حَصُ فٌبٍسی دس
ٍصاست ػلَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ ثب ّذف کوی سبصی ضبخعّبی هشتجظ ثب پزیشش ٍ هطخع ضذى سٍال پزیشش ٍ
اعالع هتقبضی اص هشاحل آى تذٍیي ضذُ است.
هادُ  – 2تعاریف:
 پارک :هٌظَس پبسک ػلن ٍ فٌبٍسی هبصًذساى هیثبضذ.
 مزکش رضد :هٌظَس هشکض سضذ ٍاحذّبی فٌبٍسٍ ،اثستِ ثِ پبسک ػلن ٍ فٌبٍسی هبصًذساى هیثبضذ.
 جذب و پذیزش :فشآیٌذی کِ عی آى ،ضوي ضٌبسبیی هخبعجبى ٍ اعالع سسبًی ثِ آًْب اص خذهبت پبسک ٍ
هشکض سضذ ،ثشای جزة آًْب اص عشیق فشاخَاى ػوَهی ٍ یب ثشگضاسی جلسبت تَجیْی ،استجبط ٍ تؼبهل ثشقشاس
هیضَد.
 هسته فناور :افشاد یب گشٍُ (تین کبسی) غبحت ایذُ/هحػَل داسای فٌبٍسی یب ًَآٍسی ثب ضخػیت حقیقی
هیثبضذ کِ اجبصُ فؼبلیت دس هشکض سضذ ٍاثستِ ثِ پبسک سا داسد .هشحلِ استقشاس ّستِ دس هشکض سضذ سا "دوره
پیص رضد یا رضد مقدماتی" هیًبهٌذ.
تبصزه  :1هذت استقشاس ّستِ فٌبٍس دس هشکض سضذ  6هبُ است کِ دس ضشایظ خبظ ثِ تطخیع هذیش هشکض سضذ ثشای 3
هبُ قبثل توذیذ است.
تبصزه ّ :2ستِ فٌبٍس دس پبیبى دٍسُ پیص سضذ یب سضذ هقذهبتی ثبیذ هَفق ثِ ثجت ضشکت حقَقی ،سبخت یب ایجبد
ًوًَِ اٍلیِ ٍ یب اسائِ ثشًبهِ ایجبد یب سبخت آى ،تطکیل تین کبسی ثب حذاقل ً 1فش کبسضٌبس هتٌبست ثب عشح ثػَست
توبم ٍقت ٍ اسائِ عشح تَجیِ اقتػبدی ثبضذ.
 واحد فناور :ضخػیت حقَقی داسای هحػَل/خذهت فٌبٍساًِ یب ًَآٍساًِ کِ اجبصُ فؼبلیت دس هشکض سضذ
ٍاثستِ ثِ پبسک سا داسد .هشحلِ استقشاس ٍاحذ فٌبٍس دس هشکض سضذ سا "دوره رضد" هیًبهٌذ.
تبصزه ّ :3ش قشاسداد استقشاس ٍاحذ فٌبٍس دس هشکض سضذ حذاکثش  1سبلِ است کِ پس اص اسصیبثی سبالًِ ٍ ثب تطخیع
ضَسای هشکض سضذ قبثل توذیذ هیثبضذ (حذاکثش هذت استقشاس یک ٍاحذ فٌبٍس دس دٍسُ سضذ  3سبل است).
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 ضزکت فناور :ضخػیت حقَقی داسای فٌبٍسی یب ًَآٍسی کِ اجبصُ فؼبلیت دس پبسک سا داسد .هشحلِ استقشاس
ضشکت فٌبٍس دس پبسک سا "دوره رضد تکمیلی" هیًبهٌذ.
تبصزه  :4هذت استقشاس ضشکت فٌبٍس دس پبسک یکسبلِ است ٍ ثٌب ثِ تطخیع گشٍُ اسصیبثی پبسک ٍ احشاص ضشایظ
استقشاس ،قبثل توذیذ ثػَست سبالًِ هیثبضذ.
 واحد تحقیق و توسعهٍ :احذ تحقیق ٍ تَسؼِ ضشکتّبی ثضسگ داسای پشٍاًِ تحقیق ٍ تَسؼِ (،)R&D
ثجت ضذُ دس سبصهبى غٌؼت ،هؼذى ٍ تجبست سا گَیٌذ.
تبصزه  :5هذت استقشاس ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ دس پبسک یکسبلِ است ٍ ثٌب ثِ تطخیع گشٍُ اسصیبثی پبسک ٍ احشاص
ضشایظ استقشاس ،قبثل توذیذ ثػَست سبالًِ هیثبضذ.
تبصزه  :6ضشایظ استقشاس دس هشکض سضذ ٍ پبسک (دٍسُّبی پیص سضذ ،سضذ ٍ سضذ تکویلی ٍ استقشاس ٍاحذ تحقیق ٍ
تَسؼِ) هغبثق آئیيًبهِ استقشاس هیثبضذ.
تبصزه ّ :7ستٍِ ،احذ ،ضشکت فٌبٍس ٍ ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ ،قجل اص ػقذ قشاسداد استقشاس/پطتیجبًی ،ثبیذ دٍسُّبی
تَاًوٌذسبصی الضاهی سا هغبثق ثب آئیيًبهِ تَاًوٌذسبصی عی ًوبیذ.
 سامانه :هٌظَس سبهبًِ جزة ٍ پزیشش دس تبسًوبی پبسک ثِ آدسس  www.mstp.irجْت کست اعالػبت
ٍ ضشٍع فشآیٌذ جزة ٍ پزیشش هیثبضذ.
 ایده محوری :هَضَع اغلی اسائِ ضذُ تَسظ ّستٍِ ،احذ ،ضشکت ٍ ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ دس جلسِ جزة
ٍ پزیشش کِ هَسد داٍسی قشاس گشفتِ ٍ فؼبلیت آًْب دس هشکض سضذ یب پبسک دس ساثغِ ثب آى غَست هیگیشد.
 تیم کاری :هٌظَس هجوَػِ افشادی است کِ دس خػَظ ایذُ هحَسی اسائِ ضذُ دس جلسِ جزة ٍ پزیشش
ثػَست توبم ٍقت یب پبسُ ٍقت فؼبلیت هیًوبیٌذ.
هادُ ٍ – 3احد جذب ٍ پذیزش:
هسئَل جزة ٍ پزیشش پبسک ػلن ٍ فٌبٍسی ،هسئَلیت اسائِ اعالػبت دس هَسد پبسک ػلن ٍ فٌبٍسی ،هشکض سضذ
ٍاحذّبی فٌبٍس ،اّذاف ،سسبلتّب ،اٍلَیتّب ،سبختبس ،سبص ٍ کبس ،خذهبت قبثل اسائِ ،تطشیح هشاحل استقشاس ثػَست
ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ ،ضشکتٍ ،احذ ٍ ّستِ ٍ تفبٍتّبی آًْب؛ سًٍذ جزة ٍ پزیشش ،هذاسک ٍ هستٌذات الصم ثشای
داٍسی ٍ اسائِ فبیل ساٌّوبی جزة ٍ پزیشش ثشخظ ثػَست توبم ٍقت ثِ هتقضیبى سا ثش ػْذُ داسد.
تبصزه  :8اعالعسسبًی ٍ آهَصش هیتَاًذ اص عشیق ٍسبیل استجبط جوؼی (ایویل ،تلفي ،فضبی هجبصی ٍ  ٍ )..یب
ثػَست حضَسی اًجبم پزیشد.
تبصزه  :9هَاسد هبدُ  3ثبیذ اثتذا تَسظ هذیش یب کبسضٌبس هشکض سضذ هشثَعِ اسائِ ٍ سپس هتقبضی ثِ ٍاحذ جزة ٍ
پزیشش پبسک جْت دسیبفت اعالػبت تکویلی ٍ ثشگضاسی جلسِ داٍسی هؼشفی ضَد.
هادُ  – 4ساهاًِ جذب ٍ پذیزش:
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هتقبضی ثبیذ ثب هشاجؼِ ثِ سبیت پبسک ( ٍ )www.mstp.irثب ساٌّوبیی هسئَل جزة ٍ پزیشش ٍ کبسضٌبس هشکض
سضذ هشثَعِ ،ثٌب ثِ ضشایظ خَد (ضخػیت حقیقی یب حقَقی) اعالػبت الصم دس سبهبًِ جبهغ جزة ٍ پزیشش پبسک سا
ثػَست کبهل ٍاسد ٍ تکویل ًوبیذ.
تبصزه  :10اعالػبت اغلی هَسد ًیبص جْت ثشگضاسی جلسِ داٍسی ضبهل :هذاسک ٍ هستٌذات ػلوی ،تطشیح ایذُ
هحَسی ،پبٍسپَیٌت اسائِ دس جلسِ داٍسی ،ثشًبهِ کبسی  12هبِّ فؼبلیت دس پبسک ،هستٌذات حقَقی ضشکت (ثشای
اضخبظ حقَقی) ،سصٍهِ تین کبسی ٍ فیص ٍاسیضی هیثبضذ.
تبصزه  :11هجلغ فیص ٍاسیضی ثشای جلسِ داٍسی هغبثق ثب آخشیي هػَثِ ّیأت سئیسِ پبسک هیثبضذ.
هادُ  – 5شزایط عوَهی پذیزش ایدُ هحَری:
ضشایظ ػوَهی پزیشش ایذُ هحَسی اص ٍاحذّبی تحقیق ٍ تَسؼِ ،ضشکتّبٍ ،احذّب ٍ ّستِّبی فٌبٍس دس پبسک ػلن ٍ
فٌبٍسی هبصًذساى ٍ هشاکض سضذ ٍاثستِ ثِ ضشح ریل هیثبضذ:
 ایذُ داسای ًَآٍسی یب فٌبٍسی دس سغح جْبًی یب هلی یب هٌغقِای ثبضذ.

 ایذُ داسای هجبًی ػلوی ٍ فٌی هَسد قجَل اػضبی کویسیَى جزة ٍ پزیشش ثبضذ.

 ایذُ داسای قبثلیت تجبسی سبصی ثب تَجِ ثِ تَاى هتقبضی ،حوبیت پبسک ٍ ظشفیتّبی هَجَد دس هٌغقِ ٍ
کطَس ثبضذ.

 ایذُ هحَسی اص ًظش هبدی ٍ هؼٌَی هتؼلق ثِ هتقبضی ثبضذ.
تبصزه  :12ایذُ هحَسی هیتَاًذ یک هحػَل ًشم افضاسی ،سخت افضاسی ،خذهت فٌبٍساًِ ٍ یب هذل جذیذ کست ٍ
کبس کبسثشدی ٍ قبثل اجشا ثبضذ.
هادُ  – 6شزایط اختصاصی پذیزش:
ضشایظ اختػبغی پزیشش ٍاحذّبی تحقیق ٍ تَسؼِ ،ضشکتٍ ،احذ ٍ ّستِّبی فٌبٍس دس پبسک ػلن ٍ فٌبٍسی
هبصًذساى ٍ هشاکض سضذ ٍاثستِ ثِ ضشح ریل هیثبضذ:
 – 1 – 6ضزایط اختصاصی پذیزش واحد تحقیق و توسعه:
 اسائِ پشٍاًِ تحقیق ٍ تَسؼِ اص سبصهبى غٌؼت ،هؼذى ٍ تجبست
 اػالم سسوی ثَدجِ هطخع ثشای ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ

 گضاسش فؼبلیتّبی غَست گشفتِ دس ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ
 اسائِ لیست ًیشٍی اًسبًی ثیوِ ضذُ ٍ قشاسداد هؼیي ،توبم ٍقت ٍ پبسُ ٍقت دس ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ
تبصزه  :13ضشکتّبی داسای ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ هیتَاًٌذ ثب چٌذ ایذُ/هحػَل ٍاسد ضذُ ٍ دس پبسک فؼبلیت
ًوبیٌذ.
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 – 2 – 6ضزایط اختصاصی پذیزش ضزکت فناور (دوره رضد تکمیلی در پارک):
 داضتي اظْبسًبهِ هبلیبتی ٍ دفبتش حسبثذاسی

 داضتي گشدش هبلی ثیص اص  400هیلیَى تَهبى دس سبل
 تَلیذ ًیوِ اًجَُ هحػَل

 داضتي حذاقل ً 3یشٍی ثیوِ ضذُ توبم ٍقت
 – 3 – 6ضزایط اختصاصی پذیزش واحد فناور (دوره رضد):
 ضشکت ثجت ضذُ (ضخػیت حقَقی)
 داضتي ًوًَِ هحػَل سبختِ ضذُ

 اسائِ ثشًبهِ هطخع جْت ثبصاسیبثی (عشح تَجیِ اقتػبدی ( ٍ )BPهذل کست ٍ کبس)
 حذاقل ً 2یشٍی توبم ٍقت هتٌبست ثب ایذُ هحَسی

 – 4 – 6ضزایط اختصاصی پذیزش هسته فناور (دوره پیص رضد یا رضد مقدماتی):
 داضتي ایذُ هحَسی تأییذ ضذُ دس پبسک

 داضتي ً 1فش ًیشٍی توبم ٍقت هتٌبست ثب ایذُ هحَسی
هادُ  – 7بزرسی اطالعات ارسال شدُ:
اعالػبت تکویل ضذُ تَسظ هتقبضی دس سبهبًِ جزة ٍ پزیشش ،هَسد ثشسسی اٍلیِ کبسضٌبس هشکض سضذ هشثَعِ ٍ
هسئَل جزة ٍ پزیشش پبسک قشاس گشفتِ ٍ ًَاقع آى ثِ هتقبضی اػالم خَاّذ ضذ.
تبصزه  :14ثشسسی اٍلیِ ،دس خػَظ کلیبت ٍ قبثلیت ثشسسی عشح ٍ ایذُ جْت اسائِ دس جلسِ داٍسی جزة ٍ
پزیشش ٍ ًیض ًَع پزیشش (ّستٍِ ،احذ ،ضشکت یب ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ) اظْبس ًظش هیًوبیذ.
تبصزه  :15عشح دس غَستی هَسد ثشسسی ٍ داٍسی ًْبیی قشاس خَاّذ گشفت کِ هَسد تأییذ هسئَل جزة ٍ پزیشش
پبسک قشاس گشفتِ ثبضذ.
تبصزه  :16عشح دس غَستی هَسد ثشسسی ٍ داٍسی ًْبیی قشاس خَاّذ گشفت کِ فیص ٍاسیضی جْت داٍسی عشح
پشداخت ضذُ ثبضذ .هجلغ ٍاسیضی ثبثت داٍسی ًْبیی (جلسِ کویسیَى جزة ٍ پزیشش) ثِ اصای ّستٍِ ،احذ ،ضشکت ٍ
ٍاحذ تحقیق ٍ تَسؼِ ثش اسبس آخشیي هػَثِ ّیأت سئیسِ پبسک ػلن ٍ فٌبٍسی هبصًذساى دس ًظش گشفتِ خَاّذ ضذ.
هادُ  - 8تکویل ًْایی هدارک ٍ هستٌدات:
هتقبضی ثبیذ کبستیّب ی اػالم ضذُ تَسظ ٍاحذ جزة ٍ پزیشش سا سفغ کٌذ ٍ هذاسک ٍ هستٌذات الصم سا عی هذت
اػالم ضذُ ،جْت ثشگضاسی جلسِ داٍسی ،تکویل ٍ اسسبل ًوبیذ.
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تبصزه  :17هَاسد الضاهی جْت اسائِ دس جلسِ داٍسی ػجبستٌذ اص:
 خالغِ ثشًبهِ اقتػبدی (عشح تَجیْی)

 ثشًبهِ کبسی  12هبِّ فؼبلیت دس پبسک ضبهل ّضیٌِّبی هَسد ًیبص (تَلیذ ،پشسٌل ،تجْیضات ،اجبسُ ٍ  ،)...هحل
تأهیي ّضیٌِ (تسْیالت داخلی ،آٍسدُ ،تسْیالت ثبًکی ٍ  ،)...حضَس فیضیکی ٍ سبیش هَاسد
 هستٌذات هشثَط ثِ ایذُ هحَسی (ػلوی ٍ فٌی)

 خالغِ حذاقل  ٍ 200حذاکثش  400کلوِای دس هَسد ایذُ هحَسی
 فبیل پبٍسپَیٌت اسائِ ثِ هذت  15الی  20دقیقِ
 حضَس تین کبسی
تبصزه ٍ :18احذّب ٍ ضشکتّب هَظف ثِ هؼشفی تین کبسی هشتجظ ٍ هَثش هیثبضٌذ.
هادُ  – 9بزًاهِریشی جلسِ داٍری:
پس اص دسیبفت کلیِ هستٌذات هشثَط ثِ جلسِ داٍسی ،ثب تأییذ هسئَل جزة ٍ پزیشش ٍ ّوبٌّگی هذیش هشکض سضذ
هشثَعِ ،داٍساى ػلوی ،تجبسی ٍ غٌفی ثشای جلسِ داٍسی تؼییي هیگشدًذ ٍ صهبى اًجبم داٍسی  72سبػت قجل اص
ثشگضاسی جلسِ ،ثِ هتقبضی اػالم خَاّذ گشدیذ.
هادُ  – 11بزگشاری جلسِ ٍ اعالم ًتیجِ داٍری:
ًتیجِ داٍسی تَسظ هسئَل جزة ٍ پزیشش پبسک یب هشکض سضذ ثِ ٍاحذّبی هتقبضی ثِ دٍ غَست ریل اػالم خَاّذ
ضذ:
الف) دس غَست پزیشش ،هشاتت ظشف هذت  48سبػت ثػَست سسوی ثِ هتقبضی اػالم خَاّذ ضذ.
تبصزه  :19تأییذیِ پزیشش هتقبضی ّوشاُ ثب ثشگِ کویسیَى جزة (داٍسی) ،تَسظ هسئَل جزة ٍ پزیشش ثِ هشکض
سضذ هشثَعِ یب اهَس هَسسبت پبسک اػالم هیگشدد.
ة) دس غَست ػذم پزیشش ،هشاتت ظشف هذت  48سبػت ثػَست سسوی ثِ هتقبضی اػالم خَاّذ ضذ.
تبصزه  :20ضشکتّبیی کِ هحػَالت آًْب تأییذیِ داًص ثٌیبى تَلیذی یب غٌؼتی داسًذ هیتَاًٌذ ثذٍى اًجبم فشآیٌذ
داٍسی ٍ ثب اسائِ هستٌذات رکش ضذُ دس هبدُ  6 ٍ 5ایي آئیي ًبهِ ،پزیشش ضًَذ .دس غیش ایي غَست ثبیذ هشاحل داٍسی
سا عی ًوبیٌذ.
تبصزه  :21ضشکتّبی داًص ثٌیبى ًَپب هیتَاًٌذ ثذٍى اًجبم فشآیٌذ داٍسی ػلوی – فٌی ٍ ثب اسائِ هستٌذات رکش ضذُ
دس هبدُ  6 ٍ 5ایي آئیي ًبهِ ٍ ،پس اص داٍسی ثشًبهِ کست ٍ کبس جزة ضًَذ.
هادُ  – 11اعضای جلسِ کویسیَى جذب ٍ پذیزش:
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اػضبی جلسِ کویسیَى جزة ٍ پزیششٍ ،ظیفِ ثشسسی ًْبیی ٍ تػوینگیشی دس هَسد پزیشش ٍ یب ػذم پزیشش ایذُ
اسائِ ضذُ سا داسًذ .ایي اػضب ثِ دٍ دستِ تقسین هیضًَذ:
الف :اعضای اصلی
اػضبی اغلی ضبهل هسئَل جزة ٍ پزیشش یب ًوبیٌذُ پبسک ،هذیش هشکض سضذ هشثَعِ ،کبسضٌبس هشکض سضذ هشثَعِ،
داٍس ػلوی ٍ اقتػبدی هیثبضٌذ ٍ حضَس آًْب جْت سسویت ثخطیذى ثِ جلسِ الضاهی است.
ب :اعضای مدعو
اػضبی هذػَ هیتَاًٌ ذ ضبهل سئیس پبسک ػلن ٍ فٌبٍسی ،هؼبٍى فٌبٍسی ٍ پطتیجبًی ،کبسضٌبس حقَقی ،کبسضٌبس فٌی
ٍ هٌْذسیً ،وبیٌذُ اغٌبفً ،وبیٌذُ سبیش هشاکض پژٍّطی ،هذیشاى ٍ کبسضٌبسبى سبیش هشاکض سضذ ٍ ثشخی هسئَلیي
ضْشی ٍ استبًی ثبضٌذ.
تبصزه  :22داٍس ػلوی ٍ اقتػبدی دس غَست داضتي تخػع الصم ،هیتَاًذ اص اػضبی اغلی یب هذػَ ثبضذ.
هادُ  -12هعزفی بِ ٍاحد حقَقی
دس غَست پزیشش ،هذیش هشکض سضذ یب هسئَل اهَس هَسسبت ،هتقبضی سا ثب اػالم ضشایظ استقشاس (ضبهل هحل استقشاس،
ًَع پزیشش ،هذت استقشاس ٍ ،دٍسُّبی آهَصضی الضاهی) ثِ ٍاحذ حقَقی هؼشفی خَاّذ ًوَد.
تبصزه  :23هتقبضی پس اص هؼشفی ثِ ٍاحذ حقَقی ،حذاکثش ظشف هذت  3هبُ هیثبیست قشاسداد استقشاس سا ًْبیی
ًوبیذ.
تبصزه  :24توبهی اضخبظ حقیقی ٍ حقَقی پزیشش ضذُ ،قجل اص اًؼقبد قشاسداد ثبیذ دس دٍسُّبی تَاًوٌذسبصی دس ًظش
گشفتِ ضذُ ثشای آًْب ضشکت ًوَدُ ٍ گَاّی آى سا ثِ ٍاحذ حقَقی ثشای ػقذ قشاسداد اسائِ ًوبیٌذ.
ایي آئیي ًبهِ ثب  12هبدُ ٍ  24تجػشُ دس جلسِ دواسدهم هَسخ  1394/06/21دس ضَسای پبسک ػلن ٍ فٌبٍسی
هبصًذساى هَسد ثشسسی قشاس گشفت ثِ تػَیت سسیذ.
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