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وام خاوًادگی
صّشا هلکـاّی

ٍیشایؾ  :1دکتش حواد رسػیفشٍؽ –
دکتش هحوذ کاٍػی کالؿوی

تلَیة کٌٌذُ ٍیشایؾ  :2دکتش ػیذ حؼیي پیواى

سمت
کاسؿٌاع هشکض سؿذ
داًـگاُ گیالى

تاریخ
1395/5/2

هؼاٍى هشکض سؿذ داًـگاُ
گیالى – ػضَس ؿَسای
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هشکض سؿذ داًـگاُ گیالى

سئیغ هشکض سؿذ داًـگاُ
گیالى
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مادٌ َ -1ذف

ّذف اص ایي آییي ًاهِ  ،هـخق کشدى ًحَُ پزیشؽ ّؼتِ ّا ٍ ٍاحذّای فٌاٍس هتماضی اػتفادُ اص اهکاًات ٍ خذهات
هشکض سؿذ ٍاحذّای فٌاٍسی داًـگاُ گیالى هی تاؿذ.
مادٌ  -2تعاریف
دس ایي آییي ًاهِ اكغالحات صیش دس هؼاًی هـشٍح آى ،تِ کاس هی سًٍذ .ػایش اكغالحات تشاػاع " اػاػٌاهِ هشکض سؿذ
ٍاحذّای فٌاٍس هلَب دس هؼاًٍت پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی ،دفتش تشًاهِ سیضی اهَس فٌاٍسی ٍصاست ػلَم دس تاسیخ "1393/8/4
تکاس سفتِ اػت.
 -1-2خالقیت ،وًآيری ي کارآفزیىی

ػِ صًدیشُ تْن پیَػتِ هی تاؿٌذ کِ فشد کاسآفشیي تایذ تشای تاػیغ کؼة ٍ کاس ّای کَچک ٍ هتَػظ ،ایي صًدیشُ سا
عی کٌذ .تِ ایي هؼٌی کِ ٍلتی ایذُ خاللاًِ ای دس رّي فشد ؿکل هی گیشد ،آى ایذُ تتَاًذ هٌدش تِ ًَآٍسی گشدد.
ًَآٍسی هشحلِ ای اػت کِ ایذُ خاللاًِ تِ هحلَلی تا لاتلیت تداسی ػاصی تثذیل هیؿَد .ػپغ ایي هحلَل تا تَخِ
تِ ػاص ٍ کاسّای هٌاػثی تِ تاصاس ػشضِ هی گشدد ٍ فشد ٍاسد هشحلِ کاسآفشیٌی هیؿَد .دس هشکض سؿذ ٍ کاسآفشیٌی
داًـگاُ گیالى هتٌاػة تا ایي ؿشایظ ،ػِ هدوَػِ کاًَى ؿکَفایی خاللیت ،هشکض کاسآفشیٌی ٍ هشکض سؿذ ایداد ؿذُ
اػت .تِ ایي هؼٌی کِ هشکض سؿذ ٍ کاسآفشیٌی دس خَد ایي تَاى سا ایداد کشدُ اػت کِ فشد کاسآفشیي سا دس ّشکذام اص
هشاحل خاللیتًَ ،آٍسی ٍ کاسآفشیٌی خ زب ًوَدُ ٍ تا ّذایتی هَثش ،کاسآفشیٌاى سا تِ ػوت تاػیغ کؼة ٍ کاسّای
کَچک ٍ هتَػظ ػَق دّذ.
 -2-2مزکش رضذ ياحذَای فىاير

ػاصهاًی اػت تحت هذیشیت هتخللیي حشفِ ای کِ تا اسایِ خذهات حوایتی تِ دًثال ایداد ٍ تَػؼِ کؼة ٍ کاسّای
خذیذ تَػظ کاسآفشیٌاًی اػت کِ دس لالة ٍ احذّای ًَپای فؼال ،دس صهیٌِ ّای هختلف فؼالیت هی کٌٌذ ٍ اّذاف
التلادی هثتٌی تش داًؾ ٍ في داسًذ.
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َ -3-2ستٍ فىاير

تین ّای کاسی هتـکل اص تؼذادی داًؾ آهَختِ تا صهیٌِ کاسی هـخق کِ دس كذد تـکیل یک هَػؼِ حمَلی ٍ
ایداد یک حشفِ دس صهیٌِ کاسی هزکَس هی تاؿٌذ.
 -4-2ياحذ فىاير

ٍاحذّایی کِ تا ّذف تَلیذ هحلَل یا خذهات تا اػتفادُ اص دػتاٍسدّای تحمیماتی دس لالة یک ؿشکت یا هَػؼِ
فؼالیت ًوایٌذ .ایي ٍاحذّا داسای َّیت حمَلی ٍ هؼتمل اص هشکض سؿذ تَدُ ٍ دس صهیٌِ تحمیمات کاستشدی تَػؼِ ای،
عشاحی هٌْذػی ،هٌْذػی هؼکَع ،اًتمال فٌاٍسی ،اسایِ خذهات تخللی ٍ فؼالیت دس خْت تداسی کشدى ًتایح
تحمیمات فؼالیت هی ًوایٌذٍ .احذ فٌاٍس تا تَخِ تِ اػاػٌاهِ ٍ یا ػایش اػٌاد لاًًَی دس صهیٌِ تحمیمات کاستشدی ٍ
تَػؼِ ایً ،اًَ ،تحمیك ٍ تَػؼِ (تا لاتلیت اسائِ خذهات هَسد ًیاص كٌایغ ٍ ػاصهاًْای اخشایی) ،اًشطی (خلَكاً اًشطی
ّای ًَ ٍ تدذیذپزیش) ،استثاعات ٍ سػاًِ ،اًتمال فٌاٍسی ،اسائِ خذهات تخللی ٍ تداسی کشدى ًتایح تحمیمات فؼالیت
هی ًوایذ .ایي ٍاحذ ؿاهل ؿشکت خلَكیّ ،ؼتِ فٌاٍسیٍ ،احذ تحمیك ٍ تَػؼِ كٌایغ ٍ یا هشکض تحمیماتی ٍاتؼتِ تِ
داًـگاُ یا دػتگاُ ّای اخشایی هی ؿَد.
 -5-2ديرٌ پیص رضذ

دٍسُ ای  6هاِّ اػت کِ دس آى تِ افشاد یا گشٍّْای هؼتؼذی کِ داسای ایذُ ّای ًَ ٍ کاسآفشیي تداسی داًؾ هحَس
ّؼتٌذ ،هـاٍسُ ٍ آهَصؽ ّای الصم تشای آؿٌایی تا تاصاس ،ؿٌاػایی گشٍُ کاسی ،تثثیت ایذُ کاسی ٍ ایداد َّیت هؼتمل
حمَلی اسایِ هی ؿَد .دس كَست هَفمیت دس دٍسُ پیؾ سؿذٍ ،احذّای ًَپا هی تَاًٌذ هتماضی اػکاى سػوی دس هشکض
سؿذ ؿًَذ .صهاى ایي دٍسُ تا تلَیة هذیش هشکض سؿذ حذاکثش تا  9هاُ لاتل توذیذ اػت .دس ایي دٍسُ اتخار تلوین تِ
هٌظَس تخلیق فضای فیضیکی تِ هتماضیاى ،هٌَط تِ تاییذ کاسؿٌاع اسصی اتی کٌٌذُ ٍ تلَیة دس ؿَسای هشکض سؿذ
هی تاؿذ.
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 -6-2ديرٌ رضذ

دٍسُای اػت حذاکثش  3ػالِ کِ عی آى ٍاحذّای فٌاٍس هؼتمش دس هشکض تِ هؼیاسّای سؿذ یافتگی دػت یافتِ ٍ پغ اص
آى ،اص هشکض خاسج هی ؿًَذ .صهاى ایي دٍسُ دس هَاسد خاف ٍ تا تلَیة ؿَسای هشکض تا ػمف  20دسكذ ٍاحذّای فٌاٍس
هؼتمش دس دٍسُ سؿذ تا  5ػال لاتل توذیذ اػت.
 -7-2ضًرای مزکش رضذ

ؿَسایی هتـکل اص هذیشاى ٍ کاسؿٌاػاى هتخلق دس حَصُ ّای هشتثظ تا فؼالیت هشکض سؿذ کِ تشای تلَیة خظ
هـی ٍ ػیاػت ّا ،پیـٌْاد تشًاهِ ٍ تَدخِ ،تلَیة كالحیت اػتمشاس ٍاحذّای فٌاٍس ٍ تؼییي ػمف اػتثاس خذهاتی ٍ
تحمیماتی ٍاحذّای فٌاٍسی هغاتك اػاػٌاهِ تـکیل هی ؿَد.
 -8-2کمیتٍ تخصصی مزکش رضذ

گشٍّی هتـکل اص هتخللیي دس حَصُ فٌی ،التلادی ٍ حمَلی کِ تَػظ هذیش هشکض سؿذ تؼییي ؿذُ ٍ دس اهش اسصیاتی
عشحْای پیـٌْادی ،كحِگزاسی تش داٍسی ّای اًدام پزیشفتِ ٍ ًظاست تش سًٍذ پیـشفت کاس ّؼتِّا ٍ ٍاحذّای فٌاٍس
هؼتمش دس هشکض سؿذ فؼالیت هیکٌذ.
مادٌ  – 3معیارَای پذیزش در مزکش
پزیشؽ ّؼتٍِ /احذ فٌاٍس دس هشکض سؿذ تِ عَس کلی تشاػاع پٌح هؼیاس اكلی ریل كَست هیپزیشد .دس خذٍل ّ 1ویي
آییيًاهِ اّویت ّش هؼیاس ٍ ًحَُ اهتیاصدّی تِ ّش هؼیاس ؿشح دادُ ؿذُ اػت.
 – 1-3اَذاف ي ایذٌ محًری

ٍخَد اّذاف هذٍى ٍ عثمِتٌذی ؿذُ دس لالةّای اػتاًذاسد هَخَد ٍ ًیض ٍخَد ایذُای خاف کِ هحَس فؼالیتّای آتی
ّؼتٍِ /احذ فٌ اٍس خَاّذ گشفت ،کاهالَ ضشٍسی اػت .اّذاف ّؼتٍِ /احذ فٌاٍس هیتایؼت اص ًظش اخشایی ٍ التلادی
اهکاىپزیش ٍ هَسد ًیاص هٌغمِ یا کـَس تاؿذّ .وچٌیي ،ایذُ هحَسی ّؼتٍِ /احذ فٌاٍس ًیض تایذ ًَآٍساًِ ،هتکی تِ فٌاٍسی
ٍ لاتل تداسیػاصی تاؿذ ٍ دس چاسچَب هحَسّای هَسد حوایت هشکض لشاس گیشد.
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 – 2-3مطخصات تیم کاری

دس ایي لؼوت ،داؿتي ًیشٍّای هتخلق هشتثظ تا صهیٌِ فؼالیت ّؼتٍِ /احذ فٌاٍس ،هیضاى حضَس آًْا دس گشٍُ ٍ ٍخَد
ػَاتك کاسی ٍ پظٍّـی هشتثظ تا ایذُ هحَسی هَسد اسصیاتی لشاس هیگیشد.

 – 3-3مطخصات فىی طزح

دس ایي لؼوت ،کادس فٌی ٍ ػیاػت ّؼتٍِ /احذ فٌاٍس دس تاهیي داًؾ فٌیًَ ،آٍسی عشح ،ػغح فٌاٍسی ،هیضاى
ٍاتؼتگی عشح تِ هٌاتغ خاسخی ٍ هضیت فٌاٍسی هَسد ًظش تش خایگضیيّای هَخَد تشسػی هیگشدد.
 – 4-3مطخصات اقتصادی ي باسار

هتماضیاى ٍاحذ فٌاٍس هیتایؼت دس هشحلِ پزیشؽ ،اعالػات ٍ دیذگاُ ّای خَد سا پیشاهَى هحلَل ،تاصاس ٍ اتؼاد هالی ٍ
التلادی آى دس لالة یک تشًاهِ کؼة ٍ کاس (هٌذسج دس آییيًاهِ اًتمال ّؼتِ فٌاٍس اص هشحلِی پیؾسؿذ تِ هشحلِی
سؿذ) اسائِ دٌّذ.
* تثلشُ :ایي ؿاخق ّا تٌْا دس هَسد هتماضیاى ٍاحذ فٌاٍس هَسد اسصیاتی لشاس هیگیشد.
 – 5-3مًارد حقًقی ي قاوًوی

دس ایي لؼوت اػتاًذاسدّا ٍ هدَصات هشتثظ تا عشح ٍ ّوچٌیي هالکیتّای هؼٌَی ثثت ؿذُ ٍ ػیاػت ٍاحذ فٌاٍس دس
ایي خلَف تشسػی هیؿَد.
* تثلشُ :ایي ؿاخق ّا تٌْا دس هَسد هتماضیاى ٍاحذ فٌاٍس هَسد اسصیاتی لشاس هیگیشد.
مادٌ  – 4مزاحل پذیزش
هشاحل ٍ سًٍذ پزیشؽ ّؼتٍِ /احذ فٌاٍس هغاتك ًوَداس پیَػت هیتاؿذ.
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مادٌ  – 5اوعقاد قزارداد با َستٍَا /ياحذَای پذیزفتٍ ضذٌ
دس كَست کؼة اهتیاصات الصم تَػظ هتماضیاى ّؼتٍِ/احذ فٌاٍس ،لشاسدادی تیي ًوایٌذُ ّؼتٍِ/احذ ٍ هشکض سؿذ
داًـگاُ هٌؼمذ خَاّذ ؿذ کِ دس لالة آى ،چگًَگی ًظاست تش پیـشفت ٍ حؼي اًدام کاس ّؼتٍِ/احذ ٍ چگًَگی
تخلیق اػتثاسات ٍ تاصپشداخت تؼْیالت اػغایی دس آى لیذ هی گشدد.
مادٌ  -11باسوگزی آییه وامٍ
ّش گًَِ اكالح ٍ تغییش دس ایي آییي ًاهِ تِ پیـٌْاد هذیش هشکض ٍ تأییذ ٍ تلَیة دس ؿَسای هشکض سؿذ اهکاىپزیش اػت.

** ایي آییي ًاهِ دس  10هادُ 13 ،تٌذ ٍ  2تثلشُ دس دٍهیي خلؼِ ؿَسای هشکض سؿذ ٍاحذّای فٌاٍس داًـگاُ گیالى
تاسیخ  1395/5/27تِ تلَیة سػیذ ٍ اص تاسیخ تلَیة الصم االخشا اػت.
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تکمیل کاربزگ درخواست پذیزش

ارسال نظزات
متقاضی
کارشناسی به
نظزات
ارسال
کارشناسی به متقاضی

داور

بزرسی طزح در کمیتٍ تخصصی

َ -1ستٍ فىاير
 -2ياحذ فىاير
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جذيل  – 1وحًٌ امتیاسدَی بٍ طزحَای يريدی
اهتیاص

حذالل اهتیاص
الصم

اهکاىپزیشی فٌی ایذُ
لاتلیت تداسیػاصی ایذُ
ایذُ هحَسی

40

تین کاسی

25

تشًاهِ کاسی

20

تـشیح هٌاػة ایذُ
اّویت هَضَع
اكالت ایذُ

حذاکثش

هؼیاسّای فشػی

ًحَُ هحاػثِ

حذالل

هؼیاس اكلی

اهتیاص

*

15

2

ػالی ( ،)11-15خَب ( ،)8-10لاتل لثَل (،)3-7
ضؼیف ()1-2

15

2

ػالی ( ،)11-15خَب ( ،)8-10لاتل لثَل (،)3-7
ضؼیف ()1-2

10

2

ػالی ( ،)8-10خَب ( ،)6-7لاتل لثَل ( ،)3-5ضؼیف
()1-2

20

5

ػالی ( ،)16-20خَب ( ،)11-15لاتل لثَل (،)6-10
ضؼیف ()1-5

10

2

ػالی ( ،)8-10خَب ( ،)6-7لاتل لثَل ( ،)3-5ضؼیف
()1-2

تحلیالت ٍ تٌاػة آى تا ایذُ

10

4

دکتشی ( ،)4اسؿذ ( ،)3کاسؿٌاػی (،)2کاسداًی ()1

تؼذاد اػضای تین کاسی ٍ ًَع هـاسکت

10

4

ّش ًفش توام ٍلت (ّ ،)4ش ًفش پاسُ ٍلت ()2

هْاست ٍ تدشتِ دس صهیٌِ ایذُ (هدَصّا ٍ
گَاّیّای کؼة ؿذُ ،ثثت اختشاع ٍ
دسیافت خَایض ٍ حوایتّا اص ًْادّای
هختلف)

15

کفایت تَضیحات اسائِ ؿذُ دس استثاط تا
ؿیَُ پیادُػاصی فٌی عشح ،اسائِ تَضیحات
ػلوی کاهل ّوشاُ تا سػن ًوَداس گاًت

20

تشًاهِسیضی اًدام ؿذُ خْت تحمك ایذُ

20

4

ػالی ( ،)11-15خَب ( ،)8-10هتَػظ ( ،)5-7ضؼیف
()1-4

ػالی ( ،)16-20خَب ( ،)11-15هتَػظ (،)6-10
ًذاسد
ضؼیف ()1-5
ؿٌاخت فؼالیتّا ٍ استثاط آًْا ٍ صهاًْا (تا ،)10
تؼییي اهکاًات ،تدْیضات ٍ هَاد هَسد ًیاص ٍ صهاى آًْا
ًذاسد (تا ،)5
تؼییي ًیشٍی اًؼاًی ،هـاٍسُ ّا ٍ آهَصؽّای هَسد
ًیاص (تا )5

شمارهUOG-IC-101 :
آیین نامه پذیزش هسته/واحد فناور مزکش رشد

تاریخ تصویب5995/5/77 :

مزکش رضذ ياحذَای فىاير
داوطگاٌ گیالن

ؿاخق ّای التلادی ٍ هالی ٍ تاصاس (هختق ٍاحذّای فٌاٍس)**
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صفحه  9اس 9

تَاى سلاتت

5

2

ػالی ( ،)5خَب ( ،)4هتَػظ ( ،)3ضؼیف ( ،)2خیلی
ضؼیف ()1

ًمغِ ػش تِ ػش

5

3

ػالی ( ،)5خَب ( ،)4هتَػظ ( ،)3ضؼیف ( ،)2خیلی
ضؼیف ()1

تاهیي هٌاتغ هالی هَسد ًیاص

5

3

هٌاتغ هالی کافی ٍخَد داسد ( )5تا هـکل ّوشاُ اػت
()1

سٍؽ ّای تاصاسیاتی ٍ فشٍؽ

5

3

ػالی ( )5خَب ( )4هتَػظ ( )3ضؼیف ( )2خیلی
ضؼیف ()1

تذٍیي تخؾ هالی ،پیؾتیٌی خشیاى ًمذی
دس افك صهاًی عشح

5

3

ػالی ( )5خَب ( )4هتَػظ ( )3ضؼیف ( )2خیلی
ضؼیف ()1

ؿٌاخت تاصاس (هـتشیاى تالمَُ ٍ تالفؼل ،سلثا،
ػَاهل کلیذی هَفمیت دس تاصاس)

15

8

هـتشیاى (تا )5
سلثا (تا )5
ػَاهل کلیذی هَفمیت دس تاصاس (تا )5

ؿاخقّای هالی تَلیذ هحلَل

5

2

ًؼثت لیوت توام ؿذُ هحلَل تِ لیوت فشٍؽ :ػالی
( )5خَب ( )4هتَػظ ( )3ضؼیف ( )2خیلی ضؼیف
()1

اؿتغالصایی عشح (هؼتمین ٍ غیشهؼتمین)

15

5

ً 10فش تِ تاال ( 5 ،)11-15تا ً 10فش ( 2 ، )6-10تا 5
ًفش ()1-5

10

3

 6هاُ تا  1ػال ( 1 )7-10تا  2ػال ( 3 )4-6تا 5
ػال ()1-3

4

1

کاهالً هتٌاػة (ً ،)3-4ؼثتاً هتٌاػة ( ،)2تٌاػة
حذالل ()1

صهاى الصم تا ٍسٍد هحلَل تِ تاصاس

لاًًَی**

هَاسد حمَلی ٍ

تٌاػة حوایت ّای هَسد ًیاص تا اهکاًات
هشکض
6

داؿتي هدَصّا ٍ تاییذیِّای هَسد ًیاص
فؼالیت (گَاّی اػتاًذاسد ،گَاّی آصهَى ٍ
اسصیاتی)... ،

کاهل (ً ،)4-6ؼثی ( ،)2حذالل ()1
6

1

* دس اسصیاتیّای کلی کِ اص ّؼتِ فٌاٍس كَست هیپزیشد ،کؼة حذالل پٌداُ دسكذ اهتیاصات هشتَط تِ ّش تخؾ دس خذٍل  1تشای ٍسٍد تِ
هشحلِی سؿذ الضاهی اػت.
** تٌذّای ؿاخقّای التلادی ٍ هَاسد حمَلی فمظ دس هَسد هتماضیاى ٍاحذ فٌاٍس هَسد اسصیاتی لشاس هیگیشد.

