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 مقدمه 

سطح    های موجود درظرفیت  وها  یتوانمند  ی معرف  ،فناور و خالق ،انیبندانش  هایسازی فعالیت شرکتتوسعه بازار و تجاری  یراستا  درنامه حاضر  آیین

های علم و مالک هرگونه پشتیبانی پارک،  و رعایت مفاد آنتدوین شده است    بنیان، فناور و خالقدانشصادرات محصوالت    و توسعه  داخلی و خارجی

 در این خصوص خواهد بود.  فناوری

 :تعاریف و مفاهیم 1ماده 

 : روندنامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آئین

ها، موسسات، واحدهای تحقیق و توسعه و یا سایر اشخاص حقوقی تحت پوشش یا مستقر در پارک یا مراکز رشد یا سایر منظور شرکت:  واحد فناور

ای و ... در پارک پذیرش شده و  وابسته به پارک هستند که طی مراحل رسمی و در راستای ایده نو یا مستخرج از تحقیقات کاربردی و توسعههای  بخش

 باشند.  دارای هویت مستقلی از پارک می

های  دانش محور هستند، مشاوره و آموزشو  آورانهنوهای های مستعدی که دارای ایده ماهه است که در آن به افراد یا گروه 6ای  دوره  دوره رشد مقدماتی:

تصویب مرکز رشد  شود. این مدت در صورت  الزم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت مستقل حقوقی ارائه می

 ماه قابل تغییر خواهد بود.  9حداکثر تا 

ن واحد فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست پیدا کرده و پس از آن بایستی از مرکز خارج ساله که طی آ  3ای حداکثر  دورهدوره رشد:  

 سال قابل تمدید خواهد بود.  5درصد واحدهای فناور مستقر در دوره رشد تا  20شود. طول این دوره در موارد خاص و با تصویب شورای مرکز تا سقف 

 نماید. هی متشکل از اعضای ستادی پارک که نسبت به میزان و نحوه پرداخت اعتبارات به متقاضیان اعالم نظر و نظارت میکارگرو :کارگروه حمایت مالی

ها از اعضای ستادی پارک با حکم رئیس پارک که وظیفه شناسایی نمایشگاهاست متشکل  ،شودخوانده مینامه کارگروه که در این آیینکارگروه نمایشگاه: 

با تعیین ناظر و ارسال درخواست پرداخت اعتبارات به متقاضیان به   ایشانهای معتبر، بررسی درخواست متقاضیان و نظارت بر روند فعالیت  جشنوارهو  

 کارگروه حمایت مالی را بر عهده دارد. 

 ت وزیران در هر سال خواهد بود. نامه معادل با نصف نصاب معامالت کوچک مصوب هیا: عدد پایه مورد استفاده در این آیینعدد پایه

نامه، صرفا منظور از نمایشگاه در این آییناست.    کنندگان و بازدیدکنندگانفضایی مناسب جهت تبادل محصوالت، خدمات و اطالعات میان عرضه:  نمایشگاه 

 گردد. های عمومی نمیباشد و شامل نمایشگاههای تخصصی مینمایشگاه

 . سال 3دارای سابقه ثبتی کمتر از  های دوره رشد شرکت  : A شرکت رسته

 بیست برابر عدد پایه.روش سالیانه کمتر از  فسال و  3دارای سابقه ثبتی باالی  های دوره رشدشرکت  : B شرکت رسته

 پایه. بیست برابر عدد روش سالیانه بیش از فسال و  3دارای سابقه ثبتی باالی های رشد یافته شرکت : C شرکت رسته
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 و نحوه پرداخت آن   های قابل ارائهحمایت -فصل اول

 

 : اهداف 2ماده 

 مندی از آخرین دستاوردهای فناوری و نوآوری و انتقال تجربیات  بهره -1

 های مشتریان های سایر رقبا و خواستهآگاهی از فعالیت  -2

 تقویت توان علمی و فناوری شرکت  -3

 شناسایی بازارهای هدف در داخل و خارج از کشور  -4

 اتیدر جهان و انتقال تجرب یو نوآور یفناور یدستاوردها نی از آخر  یمندو بهره یآگاه -5

 یتوان صادرات شی جهت افزا یبسترساز -6

 شرکت های داخلی و خارجی با  یتبادل فناور یتوسعه -7

 ان یبندانش یهافناوران و شرکت یهاتیفعال ی توسعه یبرا ینگاه برون مرز جادی ا -8

 دامنه کاربرد  -3ماده 

 باشد. می بنیاندانش هایو شرکت  واحدهای فناورهای علم و فناوری و مراکز رشد شامل های مستقر در پارکنامه کلیه شرکت دامنه کاربرد این آیین

 

   

 

، حضور در نمایشگاهبازدید/جهت  بنیان  های دانششرکتو    خویش مجاز به حمایت از واحدهای فناور  ماموریت محوریهای علم و فناوری در راستای  پارک

یک و در خصوص براساس جدول  ،داخلیهای تخصصی  نمایشگاه در خصوص  در راستای ایده محوریباشند. در دو سطح داخلی و خارجی می جشنواره

 خواهد شد.  عمل های خارجی براساس جدول دونمایشگاه

 1جدول شماره 

 نحوه تامین      نحوه حمایت  نوع شرکت  حمایت  نوع حمایت 

حضور در 

 نمایشگاه 

 داخلی

 اجاره غرفه

 ( متر 12حداکثر تا متراژ )
 پارک بر عهده  درصد هزینه غرفه  A 100وB های رستهشرکت

غرفه    50حداکثر   Cهای رسته شرکت هزینه  از    50تا سقفدرصد 

 عدد پایه  درصد

 تامین توسط پارک

تا سقف    درصد هزینه ایاب و ذهاب  30حداکثر   AوB های رستهشرکت ایاب و ذهاب 

 عدد پایه  درصد 50

 پارک بر عهده 

 تامین توسط پارک درصد از هزینه ایاب و ذهاب   50حداکثر   Cهای رسته شرکت

 بر عهده متقاضی درصد هزینه   100 ها کلیه شرکت اسکان و غرفه آرایی 

 بازدید از نمایشگاه 
های  درصد از هزینه  50تنها یکبار در طول دوره   AوB های رستهشرکت

 ایاب و ذهاب  

 تامین توسط پارک
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های اولویت دار در حوزه بند یک  )صرفا نمایشگاه 

 سند علم و فناوری(  
های  درصد از هزینه  30تنها یکبار در طول دوره،   Cهای رسته شرکت

   ایاب و ذهاب

 تامین توسط پارک

جشنواره در  با حضور  مرتبط  های 

 سازی تجاری

 بر عهده متقاضی ذهاب، اسکاننام، ایاب و  درصد هزینه ثبت  100 ها کلیه شرکت

 

 

 2جدول شماره 

 نحوه تامین      نحوه حمایت  نوع شرکت  حمایت  نوع حمایت 

حضور در 

 نمایشگاه 

 خارجی

 اجاره غرفه

  12حداکثر تا متراژ )

 ( متر

یک  تا سقف  درصد از هزینه غرفه    50حداکثر   AوB های رستهشرکت

 برابر عدد پایه 

 تامین توسط پارک

 بر عهده متقاضی درصد هزینه غرفه C 100های رسته شرکت

 بر عهده متقاضی درصد هزینه ایاب و ذهاب  100 ها کلیه شرکت ایاب و ذهاب 

 بر عهده متقاضی درصد هزینه   100 ها کلیه شرکت اسکان و غرفه آرایی 

 بازدید از نمایشگاه 
دار در حوزه بند یک  های اولویت)صرفا نمایشگاه 

 فناوری( سند علم و 

 بر عهده متقاضی های ایاب و ذهاب و اسکان  درصد از هزینه  100 ها کلیه شرکت

های مرتبط با حضور در جشنواره

 تجاری سازی 

 بر عهده متقاضی نام، ایاب و ذهاب، اسکان درصد هزینه ثبت  100 ها کلیه شرکت

 

تا  باشد، بنا به درخواست متقاضی، پارک امکان پرداخت اعتبارات  متقاضی میهایی که تامین آن تماما بر عهده  در خصوص آن دسته از هزینه -1-1

  .داشت نامه خواهد  و با رعایت سایر مفاد این آیینهای صورت گرفته را به تشخیص و تایید کارگروه حمایت مالی  هزینهدرصد  100سقف  

،  ضرورت حضور، نحوه ایاب و ذهاب، صرفا در خصوص آن دسته از مواردی که پیش از حضور/بازدید،  موضوع این بندپرداخت اعتبارات  

 پذیر خواهد بود. د امکاننباش رساندهتایید کارگروه به را  و ... لیست حاضرین در نمایشگاههزینه غرفه، 

ماما بر عهده متقاضی است و پارک هیچگونه تعهدی نسبت به  ای نشده است، تها اشارههایی که در این جداول به آنتامین آن دسته از هزینه -2-1

 ها نخواهد داشت. آن

قابل    حمایتسقف  درصد به   10حداکثر باشد  که از طریق وزارت عتف مورد تایید میدار  به منظور حمایت از حضور در کشورهای اولویت -3-1

  اضافه خواهد شد.   مندرج در جدول شماره دو  پرداخت

تشخیص این امر با کارگروه    باشد. الزامی می  های خارجی، دارا بودن توانمندی صادراتی متوسط به باالبازدید از نمایشگاهجهت حضور و   -4-1

 خواهد بود. 

فرصت، موفق به گرفتن سفارش و عقد    نی از ا  یمندبا بهرهداشته باشند و  حضور    یخارج  یهاشگاهی از دو بار در نما  شیکه ب  ییهاشرکت -5-1

در نمایشگاه    نامهآیین  این   شده در  ن یبا توجه به سقف پرداخت مع  شتریب  تی درصد حما  30شمول  ، مشوند  ی خارج  یهاشگاهی نما  در   نامهتفاهم

   .خواهند شد بعدی

ماه پیش از افتتاح نمایشگاه خارجی، درخواست حضور    دونمایشگاه داخلی و  نام  یک ماه پیش از پایان مهلت ثبتحداقل    بایستی  متقاضیان -6-1

 خویش را به کارگروه، ارائه و مجوز و تاییدیه الزم جهت حضور در نمایشگاه را اخذ نمایند. 
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 نمایشگاهی  هایحمایتفرآیند بررسی و پرداخت  -مدوفصل 

 

 سایر شرایط  -مسوفصل 
 

در  .  انجام می پذیرد   پرداخت به صورت مساوی به نسبت سهم هر یک از واحدها  ، ی واحدحضور تعدادی از متقاضیان در غرفهدر صورت   -7-1

اعالم نظرخواهد    ،آرایی و نگهداری غرفه و سایر موارد اجرایی در کارگروهخصوص متراژ غرفه، وظایف و نحوه مسئولیت واحدها در غرفه 

 شد. 

و بازگشت از  فن بازار  /شگاهی پس از حضور شرکت در نما بلغ  این م  ول فوق،اموضوع جد قابل پرداخت توسط پارک،  خصوص اعتبارات  در   -8-1

در نمایشگاه با تایید پارک علم و فناوری پیش از سفر صورت گرفته    متقاضیان )در صورتی که حضوردر این صورت،    .ردیگیمقصد صورت م

  ی هانهی شده، هز  هی درباره صحت اسناد ارا  کارگروه حمایت مالی  یو بررس  نامهبه شرح فصل دوم این آیین  پارکمستندات به    ه ئارا  پس از  باشد(

 .ندی نمایم  افتی خود را در یو پرداخت یتی حما

 

   

 :  باشدارائه و رعایت موارد زیر الزامی می  ،های حضور در نمایشگاهبه منظور پرداخت هزینه

داخلی و دو ماه پیش از افتتاح نمایشگاه ماه پیش از برگزاری نمایشگاه    یکحداقل    و طرح توجیهی حضور در نمایشگاه  ارائه درخواست کتبی -1

 به پارک و اخذ تاییدیه پارک در این خصوص. خارجی 

 ارائه قرارداد اجاره غرفه  -2

المللی بین داخل/ هایکه در نمایشگاه واحدهاییسید دریافت وجه بابت اجاره غرفه توسط مجری و واریز وجه توسط راسناد مثبته از جمله  -3

 . اندتخصصی مشارکت نموده

 (گزارش رویداد، کتاب نمایشگاه و یا فیلم و عکس )مستندات حضور در نمایشگاه گزارش روند اجرایی و ارائه  -4

 داشته است.  حضور که راسا در نمایشگاه متقاضیتوسط  ( روزنامه رسمی) آخرین تغییرات تصویر اساسنامه وارائه  -5

در  (رهیو غ CoCو  CEمحصول )مانند  یالمللنیب یهاهی دی( و مجوزها و تائرهیو غ ISO, GMP)مانند ی ستمیس یالمللنیب یمجوزها داشتن -6

 المللی. بین بازارهایفن/هاخصوص نمایشگاه

 . محصول در بازار  عرضه -7

 . های خارجی() در خصوص نمایشگاهیصادرات کردی با رو یهاشگاهی حضور در نما سابقه -8

 ، کلیپ تبلیغاتی مانند بروشور، کاتالوگمناسب  یغاتیتبلدارا بودن محتوای  -9

 

 

 

 گردد. یم تشخیص و تایید ،کارگروهبازارها توسط فنها و نمایشگاهدر  اشخاصضرورت حضور  -1-3

نما  شیپ -2-3 در  ا  ییشناسا   بایستی  یداخل  ی هاشرکت  یهمپا  یهابازار، شرکت فن  /شگاهی از حضور  امکان  تا  و    ی ارتباط حضور  جادی شده 

 گردد.  ایمه شگاهی نما ییقرارداد در زمان برپا ای نامه عقد تفاهم یبسترساز

فناوری  پارک -3-3 و  علم  تجاریهای  راستای  فناور،  در  واحدهای  بازار  توسعه  و  برگزاریسازی  مالیمجوز  و  پشتیبانی    2حداقل    ، حمایت 

 خواهند داشت. در سال را بنیان، فناور و خالق واحدهای دانش برای ای و محلیمنطقه ها تخصصینمایشگاه
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برای  گونه حقی ایجاد هیچ ت الزم بوده و تشکیل پرونده برای متقاضـیاناتخصیص منابع و اعتبارنامه منوط به ابالغ و آییناجرای مفاد این  -4-3

سقف بودجه تخصیصی   تکمیل پرونده و تا  (نوبت)نامه با اولویت زمانیآیینهای این  حمایتنماید. بدیهی است پرداخت  نمیمتقاضیان  

 . خواهد بود

 در  نظر  مورد  واحد  مشارکت  عدمو    پارک  موافقت  و  فناور و خالق،  انی بنشرکت دانش  توسطحضور در نمایشگاه    درخواست  صورت  در -5-3

های در اختیار و به طور  استفاده نامناسب از امکانات و توانمندی  نامه،به شرح فصل دوم این آیین  عدم ارائه مستندات،  حمایت  مورد   برنامه

  ، خدشه به اعتبار پارک و متولیان امر وارد نمایدو یا  گردد  حقوق بیت المال  و    مجموعه  عمومی  حقوقکلی هر گونه عملی که موجب تضییع  

 . نماید مطالبه واحد ازبه هر شکل که صالح می داند  را هاهزینه  برابر 5/1  تواندمی پارک

آیینی ا -6-3 تبادل دستاوردهای  عرصه  مندی ازجهت بهره بنیان  های دانشواحدهای فناور و شرکت مالی    حمایتنامه صرفا در راستای  ن  های 

 نماید. های علم و فناوری و متولیان امر نمیفناوری و نوآورانه بوده و هیچگونه الزام یا مسئولیتی را متوجه پارک 

 


