صندوق نوآوری و شکوفایی
تدبسیسبصی،

داًصثٌیبى ٍ
ضشکتّب ٍ هؤسسبت 

آئیيًبهِ اخشایی لبًَى حوبیت اص
دس خْت ػولیبتی ضذى 
کوکّبیحوبیتی،اًَاع تسْیالت ٍ هطبسکت دسچبسچَة همشسات ٍ ضَاثطهػَة

خذهبت غٌذٍق دس لبلت
هدلس هحتشم ضَسای اسالهی ٍ ّیئت هحتشم ٍصیشاى ثِ هتمبضیبى اسائِ خَاّذ ضذ .ایي خذهبت اص سَی
ضشکتّبی

ثبًکّبی ػبهل ٍ
ٍقّبی ّوکبس  ،
غٌذٍق دس لبلت ػمَد اسالهی ،هستمیوبً یب ثِ ٍاسطِ غٌذ 
هیپزیشد.
سشهبیِگزاسخطشپزیش اًدبم 
 .1هشاحلهَسدًیبصخْتاستفبدُاصخذهبتغٌذٍق 
غبحجبىایذُثِهٌظَساستفبدُاصخذهبتغٌذٍقثبیذهشاحلصیشساطیًوبیٌذ:
.1-1تأسیسضشکتیبهؤسسِحمَلیخػَغییبتؼبًٍی 
اثتذاثبتَخِثِغشاحتلبًَىثبیذضشکتیبهؤسسِحمَلیخػَغییبتؼبًٍیثجتضَد.اهکبىهطبسکتدس
آىّب
ّبٍپژٍّطگبُّبکِ 


سسِحمَلیخػَغییبتؼبًٍیثبًْبدّبیدٍلتییبداًطگبُ
تأسیسضشکتیبهؤ
پزیشهیثبضذ .

ًیضاهکبىدسیبفتهستمینخذهبتساًذاسًذثبسػبیتحذاکثشسْبمدٍلتی%44اهکب 
ى
داًصثٌیبىضذىضشکت 
 .2-1
داًصثٌیبى ضذىً ،حَُ ٍ ضشایط تسْیالت ٍ اسائِ هطخػبت ضشکت ثِ سبیت
خْت آضٌبیی ثب همشسات  
 www.daneshbonyan.irهؼبًٍتػلویٍفٌبٍسیسیبستخوَْسیهشاخؼِضَد .
.3-1هشاخؼِثِسبیتغٌذٍقًَآٍسیٍضکَفبییثشایآضٌبییثبخذهبت 
ّبیداًصثٌیبىپساصدسیبفتًبهِاصطشف


ضشکت
.4-1پشکشدىپشسطٌبهِّبدسثخصخذهبتغٌذٍقثِ
غٌذٍق،اصطشیك سبیتغٌذٍقًَآٍسیٍضکَفبیی 
 .2خذهبت غٌذٍق ًَآٍسی ٍ ضکَفبیی
ضشکتّب

تدبسیسبصیًتبیح تحمیك ٍ تَسؼِ،دس همبثل اسائِ اسٌبد لبثل لجَل ثِ

.1-2پشداخت کوک ّضیٌِ
داًصثٌیبى داسای ثیص اصً 55فش ًیشٍی اًسبًی هتخػع ٍ ثب سبثمِ فؼبلیت ثیص اص5سبل،کِ

ٍهؤسسبت
ًوَدُاًذ ٍ

ّب،ضشکتّبی داخلی ٍ خبسخی

الذام ثِتطکیل کٌسشسیَم،ثب هطبسکت داًطگبُّب،پژٍّطگبُ
داًصثٌیبىداخلی تؼلك داسد .

تّبٍ هؤسسبت
اکثشیت سْبمآى ثِ ضشک 
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داًصثٌیبًی کِ خْت اًدبم

ضشکتّب ٍ هؤسسبت

.2-2تمجل ثخطی اص سَد تسْیالت ثبًکی پشداختی ثِ
تدبسیسبصی اص ًظبم ثبًکی تسْیالت اخز ًوَدُاًذ.

فؼبلیتّبیتحمیك ٍ تَسؼِ ٍ

 .3تسْیالت 
داًصثٌیبى

ضشکتّب ٍ هؤسسبت

ثبصپشداخت حذاکثش  3سبلِ ثِ
ؼالحسٌِ ثب دٍسُ 
.1-3اػطبی تسْیالتلش 
ًوًَِسبصیپس اص ثشسسی طشح تدبسی تَسط غٌذٍق یب

فؼبلیتّبیثجت اختشاع،کست فٌبٍسی ٍ

خْت
ػبهل غٌذٍق 
فؼبلیتّبی لجل اص تَلیذ

.2-3اػطبی تسْیالت حذاکثش  5سبلِ ثب ًشخ تشخیحی ٍ تضویٌی هتٌبست خْت
آهبدُسبصی خط تَلیذ،طشاحی غٌؼتی،اًدبم آصهَى ٍ سفغ

غٌؼتی،اصلجیل ّضیٌِ اٍلیِ تدْیض کبسگبُ ٍ
اضکبل،تَلیذآصهبیطی ٍ ثبصاسیبثی 
.3-3اػطبی تسْیالت حذاکثش  7سبلِ ثب ًشخ تشخیحی،ثبّوکبسی ٍ هطبسکت ثبًکّب ٍهؤسسبت هبلی ٍ
هبضیيآالت

ّضیٌِّبی تْیِ هکبى ٍ خشیذ ٍ ًػت

اػتجبسی خْتضشٍع تَلیذ غٌؼتی ثشای تأهیي لسوتی اص
ٍ تدْیضات هَسدًیبص 
کّب ٍ هؤسسبت هبلی ٍ
.4-3اػطبی تسْیالت حذاکثش  15سبلِ ثب ًشخ تشخیحی ثب ّوکبسی ٍ هطبسکت ثبً 
اػتجبسیخْت تأهیي سشهبیِ دس گشدش 
.5-3اػطبی تسْیالت ثب ًشخ تشخیحی اص طشیك ػبهل غٌذٍق خْت فشٍش السبطی ٍ لیضیٌگ ٍ سبیش هَاسد
داًصثٌیبى 

ثِهٌظَسحوبیت اص تَسؼِ ثبصاس هحػَالت ٍ خذهبت
 .4تضویٌبت 
داًصثٌیبى خْت اخز تسْیالت ثِ ثبًک ٍ هؤسسبت هبلی هشاخؼِ ٍ هَفك ثِ پیطجشد هزاکشات

.1-4ضشکت
ضذُ استاهب دس هَضَع اسائِ تضویٌبت ٍ ٍثبیك هطکل داسد :
کّب ثِهٌظَسپَضص کسش ٍثیمِ تب 75دسغذ اص
ثِػول آهذُ ثب ثبً 
دسایيحبلتغٌذٍق ثب تَخِ ثِ تَافمبت 
هیًوبیذ .سمف ایي تضویي ثِ فشاخَس سمف اػتجبسی ضشکت یب هؤسسِ
تضویٌبت هَسد ًیبص سا تمجل 
هیضَد.
داًصثٌیبىاص سَی غٌذٍق تؼییي 

ضوبًتًبهِ ٍ پشداخت ثخطی اص هخبسج هشثَطِخْت

داًصثٌیبىدسخػَظ تسْیل دسیبفت

.2-4ضشکت
حضَس دس هٌبلػِ یب پَضص سیسک لشاسداد احتیبج ثِکوک داسد :
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کّب تسْیل
هَافمتًبهِّبی تٌظیوی ثب ثبً 

ضوبًتًبهِ سا ثب تَخِ ثِ

دس ایي حبلت غٌذٍق سًٍذ دسیبفت
ضوبًتًبهِ سا پشداخت خَاّذ کشد.تؼییي سمف پشداخت

هیًوبیذ ٍ دس غَست ًیبص ثخطی اص ّضیٌِ غذٍس

ػْذُی غٌذٍق است.

ایي هخبسج ٍ ًحَُ دسیبفت آى ثش
فٌبٍسیّبی

داًصثٌیبى ثِهٌظَس پَضص سیسک ثکبسگیشی

.3-4دس غَستی کِ هتمبضیبى خشیذ هحػَالت
داًصثٌیبى داضتِ ثبضٌذ ٍ ضشکت ػالٍُ ثشهطکالت

ضوبًتًبهِهؼتجش اص ضشکت

داخلی،دسخَاست دسیبفت
ضوبًتًبهِ سا تْیِ کٌذ،غٌذٍق ثب ػمذ لشاسداد ثب هؤسسبت تخػػی ریشثط اهکبىغذٍس

لجلی ًتَاًذ ایي
هیآٍسد.دس غَست ػذم اهکبى ثکبسگیشی هؤسسبت تخػػیهَخَد،
ضوبًتًبهِ سا ثشای ضشکت فشاّن 

ایي
غٌذٍق پس اص طی هشاحل لبًًَیً،سجت ثِ حوبیت اص ایدبد هؤسسبت تخػػی ثب هطبسکت سبیشًْبدّبی
ریشثط الذام خَاّذ ًوَد.

صفحه  3از 3

