
 

 راهنمای تکمیل فرم های پذیرش

توجه به اینکه طرف قرار داد مرکز رشد، در دوره رشد، شخصیت حقوقی و نه حقیقی می باشد، لذا تسهیالت تخصیص با  -1

یافته به شرکت تعلق می گیرد.بنابراین در صورتیکه دارندگان حق امضاء عینا پیشنهاد دهندگان طرح و مالکان معنوی 

است نسبت به تفویض امتیازات طرح به نام شرکت اقدام نمایند. لذا الزم است در انتخاب اعضای اصلی طرح نباشند الزم 

 شرکت و دارندگان حق امضاء دقت کافی به عمل آید.

با توجه به اینکه فرآیند اجرای طرح توسط ناظرین متخصص بصورت دوره ای مورد ارزیابی فنی و تخصصی  :عنوان ایده -2

ر است عنوان طرح یا ایده تا جای ممکن بصورت شفاف و به همراه جزئیات الزم ذکر شده وازکلی گویی قرار می گیرد بهت

خودداری شود. همچنین پیشنهاد می شود درصورتیکه نتیجه نهایی ایده یا طرح چند محصول می باشد بهتر است بر روی 

 محصول شاخص و مهم با توجیه اقتصادی باال تاکید شود.

زمان اجرای ایده، زمان مورد نیاز برای تبدیل ایده به محصول می باشد و فرآیند تجاری سازی جزء فاز منظور از مدت  -3

 ماه می باشد. 11بندی ومراحل اجرای طرح ذکر نشود. مدت زمان اجرای ایده حداکثر

 بحث بازاریابی و تجاری سازی طرح در مراحل فازبندی عنوان نشود. -4

 یا فاز تنظیم گردد.مرحله  4فازبندی اجرای طرح در  -5

 مراحل فاز بندی: -6

 جمع آوری اطالعات مورد نیاز ،بررسی، تهیه نقشه فاز اول: اصالح،

 فاز دوم: تهیه مواد و تجهیزات مورد نیاز



 فاز سوم: مونتاژو تولید نمونه  محصول 

 فاز چهارم: تست نمونه نهایی / اخذ تایدیه از مراکز ذی صالح

 .وضعیت تقدم و تاخر و هم پوشانی فازها بر اساس ماه مشخص ومدیریت گردددر جدول بعد از فاز بندی  -7

ون ریال تحت عنوان اعتبار تحقیقاتی می باشد که طی ردیف های یمیل 1111حداکثر اعتبار تخصیصی برای اجرای ایده  -1

 بر آورد و پیش بینی شود. APفرم  15-3تا  1-15

رانی قابل تکمیل هست که جزء هیئت موسسین و اعضای اصلی شرکت جدول مربوط به مشاوره  تخصصی صرفا برای مشاو -9

 درصد هزینه کل اجرای طرح باشد. 21نباشند و مشمول پرداخت حق الزحمه شوند،هزینه مشاوره تخصصی نباید بیش از 

ظر می ل مد نهزینه خرید مواد وتجهیزات الزم نباید برای تولید انبوه محصول در نظر گرفته شود بلکه تولید نمونه محصو -11

باشد همچنین برای تولید محصول خرید تجهیزات و ماشین آالت کارگاهی توجیه نداشته و حدالمقدور از خدمات 

 آزمایشگاهی و کارگاهی مراکز مختلف استفاده گردد.

رآورد ب BPفرم  7میلیون ریال می باشد که در ردیف  151حداکثر اعتبار قابل پرداخت برای هزینه های پشتیبانی شرکت  -11

 می شود.
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