
 

1 

 

  فناوري اطلاعات و ارتباطاتپارك در شبكه توسعه اقتصاد ديجيتال  جوانهاعطاي گرنت  شيوه نامه اجرايي
  

  مقدمه
اد (تاد) به منظور تحقق اقتصبا عنايت به سياست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص توسعه شبكه اقتصاد ديجيتال 

ات و ارتباطات از هسته هاي فناور در توسعه كارآفريني دانايي محور، پارك فناوري اطلاع تاد مقاومتي و نيز توجه به نقش شبكه
حمايت مي كند. شيوه  هستند بصورت مشاركت در تامين اعتبار پارك ها و مراكز رشد عضو شبكهطرح جوانه كه تحت حمايت 

  نامه حاضر به منظور افزايش نظم و هماهنگي در اجراي اين برنامه در شبكه توسعه اقتصاد ديجيتال تدوين شده است. 

 تعاريف -1 ماده

 منظور پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات است.  پارك فاوا: 1-1

ي، مراكز رشد و شتابدهنده منظور شبكه اي از پارك هاي علم و فناور شبكه توسعه اقتصاد ديجيتال (تاد): 2-1
ــعه  ــطح فعاليت ها در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و توس ــت كه در ارتقاء س ــمي اس هاي داراي مجوز رس

 اقتصاد ديجيتال با پارك فاوا همكاري مي كنند. 

 تيحما ياست كه در راستا يگرنت فنّاور ياعطا يمنظور برنامه مصوب وزارت عتف برا :يبرنامه گرنت فنّاور 3-1
ها و و حركت به سمت دانشگاه يو نوآور ينيكشور در توسعه كارآفر يها و مراكز پژوهشدانشگاه يهااز برنامه

  .شودياجرا م نيموسسات كارآفر
 يدارا يهاو رساله هانامهانياز پا يمال تياست كه به حما يمنظور آن بخش از برنامه گرنت فنّاور طرح جوانه: 4-1

  بازارگرا اختصاص دارد.فنّاورانه و  يهادهيا
 يهاهنامانيشده است. پا بيتصودر دانشگاه است كه  يرساله دكتر ايارشد و  يكارشناس نامه انيمنظور پا پارسا: 5-1

 ت.ارشد اس يكارشناس نامهاني) معادل پايو داروساز يدامپزشك ،يدندانپزشك ،ي(پزشك ياحرفه يمقاطع دكتر

نمونه اي از خدمت يا محصول است كه كاركرد اصلي و پايه اي محصول نهايي  :MVP)1(نمونه اوليه محصول  6-1
 كند، اما نه داراي تمامي مشخصات نهايي محصول است و نه قابل توليد انبوه يا آزمايشگاهي است.  را ارائه مي

استاي دستيابي منظور حمايت مالي است كه به پايان نامه ها/ رساله هاي داراي ايده كه در ر :فاوا گرنت جوانه 7-1
 در برنامه جوانه وزارت عتف پذيرفته شده اند و توسط پارك فاوا انتخاب مي شوند تعلق مي گيرد.  MVPبه 

بعهده  ئوليت اجراي طرح جوانه رااستاني يا دانشگاهي است كه مس يعلم و فناور منظور پارك :يپارك مجر 8-1
  دارد.

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

 پارسا و دانشجو است. يراهنما ديدر طرح جوانه است كه متشكل از اسات شدهرشيپذ مي: منظور از هسته تهسته 10-1

اول، استاد  ياستاد راهنما يو اجازه كتب ياول پارسا است. با معرف ي: مسئول هسته استاد راهنمامسئول هسته 11-1
  به عنوان مسئول هسته باشد.  تواندي/رساله منامهانيدوم پا يراهنما

  مسئول هسته است. يكتب يهسته با معرف ياز اعضا يكي اي: مسئول هسته هسته ندهينما 12-1
ذيرش پشود و مسئوليت منظور شورايي است كه زير نظر كارگروه استاني تشكيل ميشوراي پذيرش پارسا:  13-1

ها در طرح جوانه را بعهده دارد. اعضاي شورا توسط رئيس پارك مجري معرفي و به تأييد ها/رسالهنامهپايان
 شوند.رسد و با حكم رئيس پارك منصوب ميكارگروه استاني مي
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ني اپذيرش توسط پارك هاي است هاي فراخوان ونماينده پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه فرايند ناظر: 14-1
 پارك فاوا انتخاب و معرفي مي شود.  توسطرا رصد و به پارك فاوا گزارش مي كند. ناظر 

ارائه گرنت  ياست كه به عنوان عامل مال يهمكار پارك مجر يمنظور صندوق پژوهش و فناور صندوق عامل: 15-1
  . كنديجوانه عمل م

 مخاطبان -2 ماده

 خود استان هاي تحت پوششمراكز رشد عضو شبكه تاد هستند كه طرح جوانه را در دانشگاه ها ومخاطب اين شيوه نامه پارك
 اجرا مي كنند. 

 پذيرش داوري و فرآيند -3 ماده

 زير صورت مي گيرد:  به شرح مورد حمايت در دو مرحله يپذيرش پارساها

توسط پارك مجري و معرفي به پارك فاوا پس از تعيين ميزان حمايت اعطايي توسط پارك مجري  رشيپذ -1 -3
 پذيرش مرحله اوّل توسط پارك مجري با رعايت ضوابط زير انجام مي شود: .حاميانو ساير 

 پذيرش بر مبناي فراخوان عام -3-1-1

 لزوم مصوب بودن پارسا در زمان درخواست حمايت -3-1-2

 و كارانجام داوري فنّي و كسب  -3-1-3

 انتخاب توسط شوراي مسئول در پارك مجري -3-1-4

 بر اساس جمع بندي نظر حداقلتوسط پارك فاوا  از ميان منتخبين مرحله اول پذيرش .پذيرش توسط پارك فاوا -2 -3
 در شوراي پذيرش پارك انجام مي شود. شدگانسه داور و انتخاب نهايي پذيرفته

ها صرفاً در دو محور  آن تمامي پارساها داراي پروپوزال مصوّب دانشگاه هستند، ارزيابي توجه به اين كهبا  :1 تبصره
 انجام خواهد شد. سازي محصولقابليت تجاريو  MVP دستيابي بهپذيري امكان

هاي بعدي در صورت عدم پذيرش، امكان شركت در فراخوان نخواهد داشت و نظر ديتجد امكان ،شدهنتايج ابلاغ :2 تبصره
 وجود دارد.نيز 

  ارزيابي پيشرفت و خاتمه پروژه -4 ماده
ير غو نتايج ارزيابي در سه سطح  شودميدوره ارزيابي و پايان (يك يا دو مرحله) دورهميانپيشرفت پروژه در ميزان  -1 -4

درصد) و خوب (كسب امتياز بيشتر از 75تا  50قبول (كسب امتياز درصد)، قابل50(كسب امتياز كمتر از قابل قبول 
 شوند. بندي ميدرصد) سطح75

  گيرد:دوره به شرح زير انجام ميدوره و پايانها، در مراحل ميانپروژه ارزيابي -2 -4
  دورهانيمفرآيند ارزيابي 

 به پارك مجري ارسال گزارش كتبي پيشرفت پروژه در مهلت زماني تعيين شده 

  در پارك مجري داورانتيأهارائة شفاهي پيشرفت كار با حضور 

 بررسي نتايج داوري توسط شوراي پذيرش پارسا 

  ارسال نتايج داوري و صورتجلسه شوراي پذيرش پارسا به پارك فاوا 
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 بررسي نتايج در شوراي پذيرش پارك فاوا 

 اعلام نتيجه شوراي پذيرش پارك فاوا به پارك مجري 

 مسئول هسته توسط رئيس پارك مجري ابلاغ نتيجه به 

 دورهفرآيند ارزيابي پايان  
 به پارك مجري دوره و شناسنامة دستاورد نهايي در مهلت زماني تعيين شدهارسال گزارش كتبي پايان 

 در پارك مجري دورهدر نمايشگاه پايان داورانتيأهائة دستاورد نهايي با حضور ار 

  پذيرش پارسابررسي نتايج داوري توسط شوراي 

  ارسال نتايج داوري و صورتجلسه شوراي پذيرش پارسا به پارك فاوا 

 بررسي نتايج در شوراي پذيرش پارك فاوا 

 اعلام نتيجه شوراي پذيرش پارك فاوا به پارك مجري 

 ابلاغ نتيجه به مسئول هسته توسط رئيس پارك مجري 

  خواهند شد. يتلق افتهي شركت كردند، خاتمه دوره انيپا يابيكه در ارز ييهاپروژه يّةكل :3 تبصره
 صيپروژه (به تشخ ضعيفو قصور هسته در انجام  دوره انيپا يابياز ارز غير قابل قبول ازيكسب امت درصورت :4 تبصره

صورت درخواست پروژه  نيخواهد شد. در ا يتلق افتهني پارسا، پروژه خاتمه رشيپذ يشورا بي) و تصويداور تخصّص
  . ستين يقابل بررس هستهمسئول از طرف  ديجد
دوره بر عهدة مسئول هسته دوره و پايان دوره و حضور در نمايشگاه پايانارائه دستاورد پروژه در ميان مسئوليت :5 تبصره

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

ته بار، هس كي ي، فقط برادورهدوره يا پايانعدم پيشرفت پروژه مطابق برنامة اجرايي در ارزيابي ميان در صورت :6 تبصره
ه ادامپروژه  يبه اجراشوراي پذيرش پارسا،  تصويب درصورتو  ارسالرا  خود ديجد ةبرنام ر،يخأتدلايل  ةتواند با ارائيم

  .حاضر شود يشده توسط پارك مجر نييتع رهدوانيپادوره يا يانارزيابي م نيلدر اوّاست ظف ؤصورت هسته منيدهد. در ا
 دوره الزامي است در غير اينصورت، پروژه ناموفق تلقي خواهد شد. حضور هسته در نمايشگاه پايان :7 تبصره

 تصويب، تخصيص و پرداخت اعتبار -5 ماده

سئول م به و ابلاغ پارك مجريتصويب پروژه، ميزان اعتبار آن و افزايش آن، طيّ نامة رسمي توسط رئيس پارك فاوا به  -1-5
 شود.مي اطلاع رسانيهسته 

 يآن برا ي) و مابقيهسته (اعتبار توانمندساز يبازار و توانمندساز ليتحل يبرا %25ز كل اعتبار تخصيص داده شده، ا -2-5
  .شوديو توسعه) استفاده م قيپژوهش پروژه (اعتبار تحق شبرديانجام پ

 شود:دوره به شرح زير تخصيص داده ميو پايان دورههاي ميانها بر اساس ارزيابياعتبار مصوب پروژه -3-5

 هاي كارشناسي ارشد:نامهپايان 

 درصد اعتبار توانمندسازي 100درصد اعتبار تحقيق و توسعه و  50زمان با ابلاغ پذيرش): مرحله اوّل (هم 

 75و  50، قابل قبول و خوب، به ترتيب صفر، غير قابل قبولتايج ارزيابي، اي)، بر اساس ندورهمرحله دوم (ميان 
 درصد اعتبار تحقيق و توسعه باقيمانده

  ،و  100، قابل قبول و خوب، به ترتيب صفر، غيرقابل قبولمرحله سوم (پايان دوره)، بر اساس نتايج ارزيابي
 درصد اعتبار تحقيق و توسعه باقيمانده 100
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 دكتري:هاي رساله 

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

 قابل قبول و خوب، به غير قابل قبولهاي اول و دوم)، بر اساس نتايج ارزيابي، ايدورهمراحل دوم و سوم (ميان ،
 ماندهدرصد اعتبار تحقيق و توسعه باقي 60و  40ترتيب صفر، 

  ،و  100، قابل قبول و خوب، به ترتيب صفر، غير قابل قبولمرحله چهارم (پايان دوره)، بر اساس نتايج ارزيابي
 درصد اعتبار تحقيق و توسعه باقيمانده 100

ه شدقبول از سوي مسئول هسته، مطابق با دستور پرداخت صادركرد قابلمدارك هزينه پرداخت اعتبار در ازاي ارائة -4-5
 شود:سوي پارك مجري، توسط صندوق عامل و طي فرآيند زير انجام مياز 

 كرد قابل قبول  آن به همراه اصل مدارك هزينه كاربرگ مربوطه و ارائة ليتكم 

 كرد) و تكميل فرم تأييد صورت كرد (رؤيت اصل و نگهداري تصوير مدارك هزينه مدارك هزينه دأييتو  بررسي
 جريپارك موضعيت توسط كارشناس 

 توسط پارك مجري ارسال دستور پرداخت به صندوق عامل  
 توسط صندوق عامل شده دأييپرداخت مبلغ ت 

 در اعتبارات تحقيق و توسعه و توانمندسازي عبارتند از:كرد هزينه  قابل قبولموارد  -5-5

 :اعتبار تحقيق و توسعه 

 يو كارگاه يشگاهيآزما ي اداري،مصرفو ملزومات مواد  ديخر هزينه 

 هاي ساخت و سنجش)ي (هزينهو كارگاه يشگاهيخدمات آزما ديخر هزينه 

 براي اجراي پروژه 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 

  يا پارك مجريشركت در تورهاي بازديد از صنعت، دانشگاه 

 خريد خدمت از كلينيك كسب و كار پارك مجري براي تهيّة طرح تحليل بازار 

 خريد خدمت از ساير مشاوران مورد تأييد پارك مجري براي تهيّة طرح تحليل بازار 

 وتر،يكامپ ديخر ةنيهزهاي حقوق و دستمزد نيروي انساني، اعتبار تحقيق و توسعه در موضوعاتي مانند هزينه :8 تبصره
هاي نرم افزاري كه در برنامة اجرايي ها (به استثناي پروژهآن ريتعم ةنيهز نيها و همچنو امثال آن نتريتاپ، تبلت، پرپل

هاي پذيرايي، سفر، خوراك و اياب و ذهاب و هزينة اجاره ، هزينهعموميي ادار زاتيتجه ديخر ةنيهزپروژه آمده باشد)، 
 تواند هزينه شود.بهاي فضا، نمي

پذير دوره امكانماه پس از ارزيابي پايان 2هاي انجام شده از زمان ابلاغ اعتبار تا ارائه مستندات براي دريافت هزينه -6-5
  است.

هاي فعّال مجري منتقل يافته، طبق درخواست مجري، به ساير پروژههاي خاتمهپروژه هنشداعتبار مصرف هباقيماند -7-5
 شود. مي

ند 
س

50
41

- 
ب 

صو
م

01/
02/

99 



 

5 

 

يافته با امتياز خوب، تا حداكثر سه ماه پس از خاتمه پروژه، اعتبار هاي خاتمهبا درخواست مسئول هسته پروژه :9 تبصره
 تواند صرف خريد اقلام آزمايشگاهي، كامپيوتر يا شركت در كنفرانس شود.مصرف نشده پروژه مي

 شود.ها صفر مينشده پروژهاعتبارات مصرف :10 تبصره

 نظام داوري -6 ماده

در صورتي كه نظام پذيرش و ارزيابي و داوران معرفي شده توسط پارك هاي استاني بر اساس فرايند آموزش و ارزيابي  -6-1
وراي به ش مستقيماًپارك مجري ارزيابي هاي ميان دوره و پايان دوره  داوران، مورد تاييد پارك فاوا قرار گرفته باشد، نتايج

هفته خواهد  يك لتحا نيدر ا جهيمدت زمان اعلام نت د.پذيرش پارك فاوا ارجاع و در خصوص آن تصميم گرفته مي شو
 بود.

اوران د يابيآموزش و ارز نديبر اساس فرا ياستان يشده پارك ها يداوران معرف ارزيابي و و رشيكه نظام پذ يدر صورت -6-2
و  يابيمجددا توسط پارك فاوا مورد ارز ياز طرف پارك مجر يارسال يپارك فاوا قرار نگرفته باشد، پرونده ها دييمورد تا

  هفته خواهد بود. 4 لتحا نيدر ا جهي. مدت زمان اعلام نترديگ يقرار م يداور
 : داوران گرنت جوانه در دو سطح به شرح زير فعاليت خواهند كرد -6-3

رزيابي ها: اين داوران از ميان اساتيد دانشگاه و خبرگان صنعت بر اساس داوران جلسات دفاع اصلي و ا -6-3-1
 و تأييد كارگروه تأييد صلاحيت داوران پارك فاوا انتخاب مي شوند. از پارك هاي مجري رزومه ارسالي

در  هاداوران جلسات پيش دفاع: اين داوران كه وظيفه كمك به افزايش آمادگي متقاضيان و نيز ارزيابي آن -6-3-2
هاي دانشجويان و فارغ التحصيلان مقاطع ارشد و دكتري رشتهاز ميان  ،جلسات پيش دفاع را بر عهده دارند

ارك، پو مديران كارشناسان اقتصاد و كارآفريني يا  صنايع، مهندسي نظير مديريت، با كسب و كار مرتبط
 مراحل زير انتخاب مي شوند: طيّ

 معرفي از طرف پارك مجري به همراه رزومه .6-3-2-1

 دعوت از متقاضي براي شركت در جلسات آموزش داوران .6-3-2-2

 شركت در آزمون عملي .6-3-2-3

 تأييد نهايي كميته تأييد صلاحيت داوران .6-3-2-4

كليه داوران منتخب از سوي پارك فاوا، حكم داوري دريافت كرده و به عنوان داور پارك فاوا گواهي نامه داوري  -6-4
 دريافت خواهند كرد.

داوري به نمايندگي از پارك فاوا داوري انجام دهند، مطابق مختلف فاوا كه در مراحل به كليه داوران مورد تأييد پارك  -6-5
 ضوابط پارك فاوا حق الزحمه پرداخت مي شود.

 ساير ضوابط -7 ماده

برون  ياستان يدوره را به پارك ها انيدوره و پا انيم يها يابيارز رش،يپذ يها نديفرا يتواند اجرا يپارك فاوا م -1-7
از  يكيگزارش  نيشود و ا ياطلاعات و ارتباطات رصد و گزارش م يتوسط ناظر پارك فناور نديفرا نيكند. ا يسپار
پارك فاوا خواهد  رشيپذ يدر شورا يمجر ياز پارك ها كيهر  عتبارا يدر خصوص اعطا يريگ ميتصم ياصل يارهايمع

 بود.

 
رسيد  هيئت رئيسه پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات تصويببه  01/02/1399تبصره در تاريخ  10ماده و  7نامه در اين شيوه

 است.  لازم الاجراو از تاريخ مذكور 
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