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:هاینامهتشريح آيین

دستیار فناوری✓

گرنت فناوری✓

ها ها و رسالهنامههدفمندسازی پايان✓
1401خرداد 16مهدي داوري        



:بخش اول

طرح دستیار فناوری
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ابالغ طرح دستيار فناوري از وزارت عتف
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ابالغ طرح دستيار فناوري
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دستيار فناوري
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اهداف  طرح دستيار فناوري
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اهم دستاوردهاي مورد انتظار

مهارت آموزي به دانشجویان جهت ورود به بازار کار* 

لی به محض فارغ التحصیلیغو بهبود موقعیت هاي شارتقاء توان اشتغال پذیري دانشجویان * 

کمک به تامین هزینه هاي تحصیلیکسب درآمد دانشجویان و * 

الن در داخل کشور و جلوگیري از خروج نخبگانیافزایش اثربخشی فارغ التحص* 

ه تعمیق یادگیري و افزایش اثربخشی آموزش دانشگاهی با به کارگیري مفاهیم آموخته شده

با اختصاص دادن گواهی دستیاري فناوري به آن هاافزایش غناي رزومه دانش آموختگان * 

هاي تقاضامحورکاربردي کردن پایان نامه* 
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حمایت ها و مشوق هاي طرح

.گرددمیصادرپارکتوسطفناورواحدهایومتقاضیانبرایفناوريدستیارطرحدورهپایانگواهی*

قوانینچارچوبدرهاقمشوّسایروسالیانهامتیازاتسقفافزایشبیشتر،فضایتخصیصبهره،بدونوامجملهازمالیهايقمشوّ*

.شودمیدادهتخصیصفناوریدستیارطرحپایاندرفناورواحدهايبهپارک
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دستيار فناوريفرآیند اجراي طرح
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فرآیند اجراي طرح دستيار فناوري
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دستيار فناوريفرآیند کاري طرح

https://www.parkintern.ir/

https://www.parkintern.ir/
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سامانه دستيار فناوري
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دستيار فناوريفرآیند کاري طرح
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ثبت نام دانشجویان-1
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فرم مجوز شرکت در طرح دستيار فناوري

دانشجو                                   استاد راهنما

همعاون پژوهش و فناوري دانشگاه        معاون آموزشي دانشکد
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رزومه حاوي سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرایي متقاضي

:هایي مثلدر فرمت هاي رزومه یا سایتشخصيتهيه رزومه با ورود اطالعات 
https://cvbuilder.me/

https://cvbuilder.me/
https://cvbuilder.me/
https://cvbuilder.me/
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ارزیابي توسط واحد فناور و پارک-2

پارک علم و فناوري اردبیل33525373:     کسب اطالعات بیشتر
نوروزي پارک علم و فناوري اردبیلآقاي( شماره واتساپی)09141538672

مشاهده عناوین واحدهاي فناور مستقر در پارک علم و فناوري اردبیل
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:ارزیابی اولیه متقاضیان توسط پارک-
بتثالزممدارکبررسیجهتاولیهارزیابییکسامانه،درمتقاضیاندرخواستمشاهدهازپسپارک
.نمایدمیانتخاببعدمرحلهبهارسالبرایراتاییدگزینهبودن،تکمیلصورتدرودادهانجامنامی

:انتخاب متقاضی جهت مصاحبه توسط واحد فناور-
.دهندمیهای اولیه را جهت انتخاب متقاضی برای انجام مصاحبه انجامارزیابی،واحدهای فناور

:ارزیابی متقاضی منتخب توسط پارک جهت مصاحبه-
ورت درخواست مصاحبه واحدهای فناور برای متقاضی منتخب را بررسی و در ص،پارک

.کندتایید جهت طرح در شورای پذیرش ارسال می

مصاحبه در شوراي پذیرش

ارزیابیکمیتهتوسطنهاییتایید

ارزیابي توسط واحد فناور و پارک-2
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:امضاي قرارداد دستیار فناوري توسط متقاضی و واحد فناور-
ایافشمنععنوانتحتراقراردادیمتقاضی،وفناورواحد،اجراییقراردادیکطبق

.نمایندمیامضافناورواحداطالعات

:هافرایند و اجراي پرداخت مالی و سایر حمایتپایان-
برایاهقمشوّومالیهایحمایتگردد،تاییدپارکتوسطماهیانهگزارشاتچئانچه
از،متقاضیبهمالیحمایترداختپ،رهدوپایانازپس.بودخواهداجراییطرفین
.پذیردمیصورتاستانعاملصندوقطریق

امضاي قرارداد و تسویه مالي-3

:صدور گواهی شرکت در دوره توسط پارک-
ری را از با اتمام فرایند، هم متقاضی و هم واحد فناور گواهی پایان دوره طرح دستیار فناو

.نمایندپارک دریافت می

بهمنوطآنتداوموشودمیاجراسالیکمدتبرایوآزمایشیصورتبهطرحاین
.ودبخواهدنیازموردمنابعتامینوطرحاثربخشیازنوآوریوفناوریمعاونتارزیابی
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قرارداد دستيار فناوري

واحد فناور          دانشجو



http://www.uma.ac.ir 

مجري طرح دستيار فناوري

:ملیسطحدرطرحمجري

یروینتربیتواشتغالایجادهدفباملیسطحدرمجرینهادعنوانبهعتفوزارت
مالیابعمنتامینهمچنینملیسطحدرطرحراهبریوهدایتازریابی،مسئولیتمتخصص،

.داردعهدهبررانیازمورد
:منطقهسطحدرطرحمجري

بومستزیتوسعهدرفعالنهادهایمهمترینازیکیعنوانبهفناوریوعلمپارک
کیفیوکمیتوسعهودانشگاهباخودتعامالتارتقاهدفباکارآفرینیونوآوریفناوری،

.داردعهدهبرراطرحایمنطقهاجرایمسئولیتفناورواحدهای
:دانشگاهسطحدرطرحمجري

شافزایهدفبامجرینهادعنوانبهدانشگاهفناوریوپژوهشمعاونت

.داردعهدهبرراطرحراهبریوهدایتمسئولیتدانشجویان،عملیمهارت
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تفاهم نامه دانشگاه و پارک
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تفاهم نامه دانشگاه و پارک
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خالصه معرفي دستيار فناوري
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خالصه فرآیند اجرایي طرح دستيار فناوري



گرنت فناوری:  بخش دوم
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ارکان برنامه  گرنت فناوري

وزارت عتف: مجري برنامه در سطح ملی( الف

شکوفاییصندوق نوآوری و،فناوریمعاونت علمی و،سازمان برنامه و بودجه:نهادهاي پشتیان برنامه

های پژوهش و فناوریصندوق، های علم و فناوریپارک: مجریان منطقه اي برنامه( ب

:برداران برنامهبهره( ج

ا رویکرد که ب( هادانشگاهمحققان، پژوهشگران و واحدهای فناوری زایشی عضو ،دانشجویان)فناوران -1
رکت نوپای رساله، فعالیت های آزمایشگاهی یا ش،فناوری قابل عرضه به بازار در قالب پایان نامهتوسعه

.مراکز رشد وابسته به مؤسسات فعالیت می کنندمستقر در
ت به عنوان یکی از اصلی ترین زیرساخت های توسعه فناوری و نوآوری، با هدف هدای:هادانشگاه-2

خود، از تحقیقاتی در جهت تأمین تقاضا و نیازهای بازار و تجاری سازی دستاوردهای علمیفعالیت های
. اصلی این برنامه هستندجمله بهره برداران

، گرنتاز ظرفیت های ها دانشگاهاز طریق سفارش پروژه به فناوران :شرکت هاي دانش بنیان-3
.دبرای ارتقاء توان تحقیق و توسعه و دستیابی به فناوری های مورد نیاز خود استفاده می کنن
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نامه گرنت فناوريآیين
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گرنت فناوري اجزاء برنامه

:اصلیبرنامهزیرسهداراي

:جوانهطرحگرنت-1

درناورانهفونوآورانهرویکردباکهگیردمیتعلقتکمیلیتحصیالتهاينامهپایانوهارسالهبهگرنتاین
تجاريوتوسعهیاواقتصادياجرایینهادهايوهاسازمانجامعه،تحقیقاتینیازهايبهپاسخگوییراستاي

ارائهقالبدرتحقیقاتیهایایدهاثباتبرایالزمبسترایجادگرنت،اینازهدف.باشندشدهتعریففناوريسازي
.استتجربیآزمایشاتانجامیاوپایلوتنمونه،

:شکوفاییطرحگرنت-2

توسعه«اتیتحقیقهایفعالیتازمالیحمایتهدفباوخدمت/محصولنمونهبهدستیابیمنظوربهگرنتاین
سساتمؤفناوراندراختیارتحقیقاتیمراکزوهاآزمایشگاهها،گروه،هاهستهدرانجام،حالدرسازیتجاریقابلومحور
شود،میدادهقرار

تیمدنشآمادهمحصول،نمونهبهدستیابیهاآزمایشگاهازدستهاینهایفعالیتدهیجهتگرنت،ایناعطایازهدف
.استفناوریانتقالدفاترطریقازفناوری،فروشیاوشرکتایجادبرایها

:رشدطرحگرنت-3

مهمکارهایوسازازیکیعنوانبهرشدمراکزدرمستقرفناورواحدهایکاریهایایدهازمالیحمایت
.تاسبرنامهزیراینهدف،بنیاندانشونوآورزایشیکارهايوکسبایجادوعلمیدستاوردهایسازیتجاری
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انواع حمایت هاي مالي فناوري

:حمایت پایه-1

پایه، از محل یبخش اصلی اعتبار مال۔منظور حداقل منابع مالی است که به پروژه مصوب در یک زیربرنامه، تعلق می گیرد
.عتف برای اجرای پروژه تامین می شودمنابع پارک مجری و وزارت

.مستلزم تأمین بخش کوچکی از منابع مالی مورد نیازش توسط فناور استاختصاص این حمایت مالی،
:حمایت پروژه هاي اولویت دار-2

استای اولویت رهای مصوب تعلق می گیرد که به تشخیص سازمان حامی، دراین نوع اعتبار مالی صرفا به آن دسته از پروژه
او منابع مالی این بخش، توسط سازمان حامی تأمین و مطابق چارچوب های اعالم شده از طرف.های اعالم شده آن باشد

.شودهزینه می

:حمایت صندوق نوآوري و شکوفایی-3

:پرداخت این بخش از اعتبارات به یکی از دو شکل زیر انجام می پذیرد

دانش بنیان شرکتکه براساس درخواست یکهای توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفاییحمایت در قالب برنامه-الف
یاز توسط درصدی از اعتبار مورد ندر این حالت پس از تامین.شودو اعالم پشتیبانی از یک پروژه پذیرش شده، فعال می

گری از منابع را بالعوض به آن شرکت، بخش دیشرکت دانش بنیان متقاضی، صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب کمک
.کندتأمین می

نوآوری وهای عامل از محل تسهیالت صندوقحمایت در قالب ارائه تسهیالت به مجری پروژه، توسط صندوق-ب
.شکوفایی به صندوق های عامل
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پسادکتري فناوري و نوآوري
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پسادکتري فناوري و نوآوري



:بخش سوم

های تحصیالت تکمیليها و رسالهنامههدفمندسازی پايان
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هاي تحصيالت تکميليها و رسالهنامههدفمندسازي پایان
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آرزوی سالمتي

و تشکر از توجه شما


