
 

 

 سمه تعالیبا

 

  بنیاد حامیان علم و فناوری ایران دانشجویی  گرنت فناوری و نوآوری تخصیص دستورالعمل

 مقدمه

در جهت تحقق اهداف  ،حامیان علم و فناوری ایران که در این دستور العمل بنیاد نامیده می شود ادیبن

 انرژی ،آببه ویژه با رویکرد کمک به حل مشکل فناوری  زیست بوم و کمک به توسعه بنیاد اساسنامهمندرج در 

 در حوزه ایده دانشجویان صاحب و کارآفرینانه ، فناورانهنوآورانه هاییدها خیرین ازبا حمایت کشور  و محیط زیست

 :می کندحمایت زیر طبق دستورالعمل  های ذکر شده

 اهداف: 1ماده 

 ،آب های در حوزه های ناب نوآورانه و فناورانهایده دانشجویان صاحبهدف از اعطای این گرنت، حمایت از 

اندازی یک کسب و کار منجر به تولید و برای تبدیل ایده به یک محصول تجاری و راه و محیط زیست انرژی

و کمک به رفع  آموختگاندانش یریپذاشتغالافزایش ، نفس دانشجویانافزایش اعتماد به کمک به  و کارآفرینی

  می باشد. کشورمشکالت 

 نحوه حمایت :2 ماده

برای  "راه حل خوب" مبتنی بر "اندازی کسب و کارهای خوبراه"گرنت طراحی شده به دنبال 

مراکز رشد در های علم و فناوری و  برای دستیابی به این هدف، بنیاد از طریق پارک. است "مسایل خوب"

بر اساس که دانشجویی از ایده های  ،یا بنیادهای دانشگاهی که ساختار الزم برای انجام این کار را دارند ها دانشگاه

 حمایت می کند. ،شده و مورد تایید می باشندضوابط این مراکز پذیرش 

تا سقف مصوب  ،معادل کمک پارک یا مرکز رشد معرفی کننده دانشجو ،میزان حمایت بنیاد از هر طرح :تبصره

 . که در ابتدای هر سال تعیین و اعالم می شود، خواهد بود سالیانه بنیاد برای گرنت فناوری و نوآوری دانشجویی

 طرح حمایت از به پیشنهاد پارک یا مرکز رشد و تصویب کارگروهکه سه مرحله  دو یا در طرحسهم بنیاد در هر 

 شود.های نوآورانه اعطا میبه تیم صاحب ایدهاز طریق مرکز معرفی کننده  ،تعیین می شودهای دانشجویی بنیاد 

 تقاضا و بررسی حوه ارسالن: 3ماده 

از  یکیدر  یادبن یگرنت فناور یافتدر ینوآورانه و فناورانه و متقاض هاییدها یکه دارا یدهصاحب ا هاییمت

 یافتدر یخود برا یدها یهنسبت به ارا یربه شرح ز تواندیم ،باشندیم و محیط زیست انرژی ،آبمختلف  یهاحوزه

 ند.ناقدام ک گرنت



 

 

 

 

 ،تقاضااستان یا دانشگاه محل تحصیل و ارایه  در  دانشگاهی یا بنیاد مرکز رشد مذاکره با پارک،  

  پارک یا مرکز رشددر  گرنتبررسی احراز شرایط استفاده از، 

  درصد از هزینه  50اعالم تقبل پرداخت با  تیم و ایده تایید شده توسط پارک یا مرکز رشد به بنیادمعرفی

 ،ها در هر مرحله

 ها بر اساس اولویت به طرح گرنتتخصیص های دانشجویی بنیاد،  بررسی در کار گروه حمایت از طرح

 .قرارداد تنظیمبرای  هو ابالغ به مرکز معرفی کنندتعیین شده 

موضوعات مورد حمایت بنیاد لیست فناوری های مرتبط با دانشجویان صاحب ایده، : برای اطالع تبصره

ین لیست صرفا به عنوان راهنما بوده . امی باشدپیوست به تهیه شده است مربوط که توسط متخصصان 

حاکم بر پارک یا مرکز رشد بویژه تبدیل ایده به یک  طچارچوب ها و ضواب، در انتخاب ایده یا فناوری و

 .مالک تصمیم گیری خواهد بودینی و کارآفر یدکسب و کار منجر به تول یک یاندازو راهمحصول تجاری 

 گرنتدریافت متقاضی اختصاصی شرایط : 4ماده 

سال دوم و یا باالتر کارشناسی و یا  بایستی در زمان ارایه طرح گرنتدریافت اصلی )سرتیم( متقاضی 

فراغت از زمان از  یک سالد و یا بیش از باش های دولتی کشور دانشگاهیکی از دانشجوی تحصیالت تکمیلی 

از تیم ارایه دهنده طرح از دانشجویان فعال در یکی از  %50همچنین الزم است حداقل  نگذشته باشد. تحصیل او 

 .دانشگاههای دولتی کشور باشند

 هاایده مالکیت :5ماده 

 ها متعلق به صاحب/صاحبان ایده است. مالکیت ایده

 : تعهدات صاحبان ایده به بنیاد6ماده 

گیری شکلهای موفقی که منجر به ایده، طرح انو تداوم حمایت از صاحب بنیاد گرنتبه منظور حفظ سرمایه 

سلح و را به بنیاد درصد از درآمد ساالنه شرکت  یک متعهد می شوند حداقل شوندمیسازی و تجاری شرکت

 .کنند پرداخت

است در چهارچوب  ریّمخ ادینخواهد کرد. بن جادیا انیمتقاض یرا برا یحق چیدستورالعمل ه نیا :7ماده 

 گرنت اقدام کند. صیعدم تخص ای صیانجام گرفته، نسبت به تخص یها یابیخود و ارز یاستهایس

 



 

 

 

 

 

در خارج  افتهی صیخود، چنانچه گرنت تخص تیگردند در هر مرحله از فعال یمتعهد م انیمتقاض :8 ماده

نسبت به استرداد آن اقدام و خسارات وارده را  ،(ادیبن صی) به تشخ ردیمورد استفاده قرار گ شده دییتا تیاز فعال

 جبران کنند.  

تاریخ تصویب رسید و از به تصویب هیات مدیره بنیاد  18/08/1401در تاریخ  ،ماده 8این دستورالعمل در 

 قابل اجراست.


