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بخشنامه به نمايندگان تام االختيار رياست دانشگاه در هيات امناي استان ها ،معاونان هماهنگي،
دبيران هيات امناي استان ها ،واحدها و مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي
موضوع :هزينه تهيه برنامه كسب و كار مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان و تجهيز آزمايشگاه ها و كارگاه هاي آموزشي
معاونت پژوهش و فناوري

به منظور حمایت ،هدایت و توسعه مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان در دانشگاه آزاد اسالمي و همچنين كمک به تجهيز
آزمایشگاه ها ،كارگاه هاي آموزشي و وسایل سمعي و بصري واحدهاي دانشگاهي كوچک و پرداخت هزینه هاي مشاوران و افراد صاحب
نظر موارد زیر اعالم مي شود:
 - 2واحد هاي دانشگاهي با درجه كو چک مي توانند براي تامين اعتبارات مورد نياز براي تجهيز آزمایشگاه ها ،كارگاه هاي آموزشي و وسایل سمعي و
بصري با تائيد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه  7 ،درصد از ردیف ( 2ایجاد و توسعه مراكز توليد علم و فناوري)  5درصد از ردیف ( 5اعطاي
اعتبارات پژوهشي به اعضاي هيات علمي و دانشجویان براي انجام فعاليت هاي پژوهشي بر اساس عملکرد پژوهشي افراد) 0 ،درصد از ردیف 4
(ایجاد و ارتقاء انگيزه پژوهشي و فعاليت علمي در اعضاي هيات علمي و دانشجویان) ،و در مجموع  23درصد به ردیف ( 1ایجاد و توسعه زیر ساخت
هاي پژوهش و فناوري) ،شيوه نامه نحوه اختصاص اعتبارات پژوهشي متناسب با درجه واحد هاي دانشگاهي (موضوع بخشنامه شماره 32/540155
مورخ ) 2732 /21 /11كه در حال حاضر  57درصد است اضافه شود.
 -1هزینه پرداخت مشاوران و افراد صاحب نظر براي تهيه برنامه كسب و كار ( )BPو طرح مطالعات امکان سنجي فني و اقتصادي ( )FSمراكز رشد و
شركت هاي دانش بنيان تا سقف  32/222/222ریال از ردیف  2بودجه پژوهشي با تائيد شوراي پژوهش و فناوري واحد دانشگاهي قابل پرداخت است.
تبصره  : 2مبلغ طرح در دو مرحله پرداخت مي شود 52 :درصد مبلغ قرار داد پس از تهيه برنامه كسب و كار و  02درصد مبلغ قرارداد پس از تائيد
نهایي برنامه كسب و كار و طرح مطالعات امکان سنجي فني و اقتصادي توسط شوراي پژوهش و فناوري واحد دانشگاهي قابل پرداخت است.
تبصره  : 1ناظر برنامه كسب و كار و طرح مطالعات امکان سنجي فني و اقتصادي در سطح واحدهاي دانشگاهي معاونت پژوهش و فناوري واحد و
در بقيه موارد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه است.
 - 7هزینه پرداخت مشاوران و افراد صاحب نظر در باره ارائه مشاوره در زمينه هاي تجاري سازي نتایج پژوهشي ،تاسيس مراكز رشد ،شركت هاي
دانش بنيان ،تجهيز آزمایشگاه ها و كارگاه ها و ...به ازاي هر ساعت  422/222تا  322/222ریال پس از تائيد رئيس واحد دانشگاهي یا معاونت
پژوهش و فناوري دانشگاه حسب مورد از ردیف هاي مرتبط بودجه پژوهشي قابل پرداخت است.
تبصره  :ميزان ساعت مشاوره حداكثر  52ساعت در ماه است .
این بخشنامه در تاریخ  2737 /4 /14به تائيد ریاست محترم دانشگاه رسيده و از تاریخ ابالغ الزم است اجرا شود.
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