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 مقدمه
پيشران « بنياندانش»و خدمات  تو محصوال« دانش»آوری، امروزه های علم و فنهمگام با ديگر عرصه

ای دهکننرات و قوانين حمايتمقرّروند. در کشور ما نيز دات در بخش انرژی نيز به شمار ميی خدمات و توليتوسعه

 هایاختزيرس یتوسعه و آوریفن و علم انتشار و انتقـال و تقاضـا و عرضـه فرآينـد کارآمدسازی و به منظور تسهيل

 دیاقتصـا هـایبنگاه گذاریسرمايه از مرتبط و حمايت محصوالت و خدمات و آورانهفن توليدات در پـذيریرقابـت

 .گذاران اين عرصه قرار گرفته استمورد توجه سياستآوری فن و علم سازیتجاری و توليـد در

ی صنعت برق با پژوهشگران متمادی است که به عنوان بازوی تحقيق و توسعه نيرو ساليان پژوهشگاه

ی توسعهها و الزامات بنيان فعّال در اين حوزه همکاری دارد و بخوبي از نيازمندیهای دانشخبره و شرکت

ی برق و انرژی کشور آگاه است. آگاهي و درک مناسب از شرايط و لوازم پيشرفت ی حوزهآورانهبنيان و فندانش

موجب تغيير رسالت پژوهشگاه نيرو از ايفای نقش به عنوان پژوهشگر در صنعت برق کشور به مديريت تحقيقات 

اخلي شده است. به همين منظور پژوهشگاه نيرو با د توان مبنای بر پژوهش و تحقيق گسترش و پيشبرد هدف با

ی خود و ايجاد صندوق شکوفايي نوآوری در صنعت برق گام مهمي اندازی مرکز رشد صنعت برق در مجموعهراه

های مورد نياز آوریی راهبردی فنی کالن کشور برداشت. همچنين تدوين اسناد توسعهدر راستای اهداف توسعه

توسط وزير محترم نيرو رونمايي شد، نشان از تالش پژوهشگاه نيرو برای ايفای  1394ل صنعت برق که در سا

 نقش مؤثر و کارآمد در راستای تحقق اين رسالت است.

 و توليد مقاومتي، اقتصاد»ی مقام معظم رهبری به سوی گذاری حکيمانهو پس از هدف 1396در سال 

 برطرف شدن سوی های موجود در کشور بـهامکانات و توانمندیدهي پژوهشگاه نيرو با هدف جهت« اشتغال ملي

صوالت ی محهای فعّال در توليد و ارائهکشور و رفع نيازهای واقعي شرکت و اقتضائات توسعه و پيشرفت مشکالت

 با های متناسبنوآوری از حمايت هوشمندانه و هدفدار بنيان و نوآورانه در صنعت برق و انرژی، وو خدمات دانش

ها پرداخته شده است، طراحي و اجرای يک آوری بدانفن یتوسعه اسناد که در کشور نسبي هایمزيت و هااولويت

 ی حمايتي ويژه را در دستور کار قرار داد.بسته

ای از اقدامات حمايتي را آوری پژوهشگاه نيرو مجموعهسازی و اکتساب فنبه همين منظور دفتر تجاری

 ی محصوالت، و سپس توليد صنعتي ويابي گرفته تا فاز آزمون ايده و تحقيق و توسعهزی و مسألهپردااز فاز ايده»

 تدوين و در قالب مستند حاضر عرضه کرده است. « سازی محصول در بازارهای داخلي و صادراتتجاری
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 :است زير موارد( به محدود نه و) شامل دهدمي تشکيل را هاحمايت اين که اقداماتي یمجموعه

 و هارشته ساير متخصصان با هامؤثر شرکت ارتباطات برقراری و ايجاد توانهای ترويجي آموزش 

 تيمي کار هایمهارت

 آورانه و تقويت توانمندی و خالقيت های فنايجاد اشتغال برای متخصصان و دانشکاران حوزه

 مسائل روز حل ايشان در نوآوری و

 اطالعات نشر جهان با هدف در انرژی و برق حوزه در فناوری سعهتو روند از هاسازی شرکتآگاه 

 هاشرکت تجاری هایاستراتژی بهبود به کمک و روزآمد

 يخصوص بخش نقش افزايش و مشارکت جلب ،انرژی و برق یحوزه در وکار کسب فضای یتوسعه 

 توسعه و تحقيقات انجام در

 يتتحقيق وتوسعه در موضوعا هایانجام پروژهان برای يبنهای دانشتکيه بر توانمندی شرکت 

 نوآورانه موضوعات و هافرصت شناسايي بهبود، و سازیهمچون بهينه

 تجهيزات و تسهيالت قابل دسترس  ،ها از امکاناتبرخورداری شرکت دهي به منابع موجود وجهت

 آورانهبنيان و فندانشهای های مرتبط با فعّاليتچه در پژوهشگاه و چه در نهادها و سازمان

 صادراتي به  بازار یبنيان و توسعهحمايت همزمان از سمت عرضه و تقاضای محصوالت دانش

 بر گذاریصحه و الملليبين  و داخلي بازارهای در محصوالت اين هرچه سودمندتر منظور حضور

 محصوالت اين کارآيي و عملکرد

های متخصصان و خبرگان، و آزمايشگاه ،سيعي از پژوهشگرانی وپژوهشگاه نيرو با در اختيار داشتن شبکه

های حمايت از نوآوری، و متنوع تحقيقاتي و مرجع، و همکاری با نهادهای حمايتي همچون مراکز رشد و صندوق

گذاری کالن مربوط به صنعت و برق و انرژی در سطح ملّي، عزم خود را جزم حضور فعّال و مؤثر در فرآيند سياست

 تحقيق گسترش و ی نوآوری و پيشبردبوم پويا و سرزندههای الزم برای رشد و شکوفايي زيستاست تا زمينهکرده 

داخلي را فراهم کند و از اين طريق به سهم خود صنعت پر افتخار برق و انرژی را  توانمندی مبنای پژوهش بر و

 ياری رساند. 1404انداز های بلند سند چشمدر دستيابي به هدف

 آوریسازی و اکتساب فندفتر تجاری 

 آوری پژوهشگاه نيرومعاونت فن

 1396 خردادماه
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 تعاریف و اختصارات عمومی

های اين مجموعه برقرار است. موارد خاص به تناسب نامهی آيينتعاريف و اختصارات زير به طور عمومي در همه

 تشريح شده است:ی مرتبط به طور جداگانه تعريف و نامهکاربرد در آيين

 پژوهشگاه نيرو پژوهشگاه:

 آوری پژوهشگاه نيرومعاونت فن معاونت:

 آوری پژوهشگاه نيروسازی و اکتساب فندفتر تجاری سازی:دفتر تجاری دفتر/

ه و های پيشنهاد شدی تصويب حمايت از پروژهکه وظيفه« کميسيون حمايت از تحقيقات و نوآوری» کمیسیون:

ها و مستندات پشتيبان آن را بر عهده دارد و از سه عضو ثابت و دو عضو متغير بدين شرح نامهيينتصويب و تغيير آ

 تشکيل شده است:

 (و عضو ثابت سازی )دبيرنماينده دفتر تجاری -

 وری )عضو ثابت(آنماينده دفتر امور فن -

 نماينده دفتر امور پژوهشي )عضو ثابت( -

 مرتبط با درخواست وریآفنی نماينده مرکز توسعه -

 درخواست ابط بتنماينده پژوهشکده مر -

دمت خ آوری پژوهشگاه نيرو که بسته به نوع حمايت يا محصول/ی فنهر يک از مراکز توسعه :/ مرکز توسعهمرکز

ی بررسي درخواست تا انتهای از مرحله ی پژوهشگاه نيرويا نماينده مورد حمايت به عنوان عضو کميسيون يا ناظر

 يت در فرآيند کار مشارکت دارد.حما

های مرجع مرکز آزمايشگاه»در مواردی که هويت آزمايشگاه به صراحت ذکر نشده است، منظور آزمایشگاه: 

 است.« پژوهشگاه نيرو

ي آورانه که طبنيان يا فنی خدمات يا توليد محصول دانشها و مؤسسات فعّال در ارائهشرکت :/ متقاضیشرکت

های اين مجموعه نامههای موضوع آيينت در سامانه، درخواست برخورداری از تسهيالت و حمايتفرآيند رسمي ثب

 سازی اعالم کرده اند.را به دفتر تجاری
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ی ارزيابي وظيفه يا کميسيون سازیی ارزيابي که بنا به تشخيص دفتر تجاریشخص متخصص يا کميته ارزیاب:

 بر عهده دارد.های ثبت شده را فني و اقتصادی درخواست

 نتأميعنوان عامل اجرايي پژوهشگاه مسئوليت ه که باست ای سسهؤنهاد، بخش يا م :/ کارگزار مالیکارگزار

 بر عهده دارد. را هاحمايتاجرای اعتبارات مورد نياز برای 

قاضي متی نظارت بر اجرای قرارداد بين که وظيفهمتخصص مرتبط با موضوع درخواست  یيا کميته شخص ناظر:

يا تواند شخص حقيقي، ناظر مي شود.ی پژوهشگاه معرفي ميو پژوهشگاه را بر عهده دارد و به عنوان نماينده

 شود.که به پيشنهاد کميسيون تعيين مي باشد ی راهبری يا دستگاه نظارتکميتهيک ی مرکز يا نماينده

يات ئتي پژوهشگاه نيرو که به همراه جزيدرخواست رسمي متقاضي برای برخورداری از امتياز حما درخواست:

 سازی ثبت شده است.ی دفتر تجاریفني پروژه و طرح کسب و کار در سامانه

آوری پژوهشگاه نيرو که به منظور يکپارچگي و چابک شدن سازی و اکتساب فنی دفتر تجاری: سامانهسامانه

 در دسترس است.»...« و از آدرس شود استفاده ميفرآيند ثبت درخواست و اطالع از روند پذيرش 

 مخاطبان

نين ی چهايي که توليد کنندهآورانه و شرکتبنيان و فنهای پژوهشگاه نيرو به محصوالت و خدمات دانشحمايت

 گيرد.ی چنين خدماتي باشند تعلق ميمحصوالت يا ارائه دهنده
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 روش اجرای عمومی

مي آورانه با ثبت رسبنيان و فنو به محصوالت و خدمات دانشهای پژوهشگاه نيرفرآيند بررسي و تخصيص حمايت

 يابد:سازی آغاز و به شرح زير ادامه ميی دفتر تجاریدرخواست متقاضي در سامانه

 

  

ثبت درخواست و ارسال مدارک

بررسي درخواست و مدارک توسط دفتر تجاری سازی

ارزيابي فني و تحليل ريسک درخواست توسط ارزياب

تصويب در کميسيون

تأمين اعتبار توسط کارگزار

تنظيم و انعقاد قرارداد

نظارت بر حسن اجرای قرارداد

اجرای تعهدات مالي دو طرف در پايان کار
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 های عمومیوظایف و مسئولیت

 «ها و نامهآيين های پژوهشگاه،مجموعه حمايت اجرای حسن مسئول و اجرا کننده «سازیتجاری دفتر

 کل اجرای مديريت تواندمي خود صالحديد به و نياز صورت در و باشدمي آن به های مربوطدستورالعمل

 .کند سپاریبرون بيروني کارگزاران به را آن از بخشي يا

 «و  معين است زماني چارچوب در متقاضي به درخواست های اعطای حمايتگيرندهصميمت «کميسيون

 .کندی پژوهشگاه را در هر مورد تعيين ميناظر يا نماينده

 «متقاضيان معرفي شده توسط کميسيون را به تسهيالت ارائه و اعتبارات تأمين مسئوليت «مالي کارگزار 

 .دارد بر اساس ضوابط معين و مستندات الزم بر عهده

 «اهپژوهشگ با کامل همکاری و ورد نيازمستندات م یارائه و ثبت درخواست در سامانه یوظيفه «متقاضي 

 متقاضي بين قرارداد موضوع خدمات یارائه انتهای در همچنين. دارد عهده به را نظارت و ارزيابي فرآيند در

متقاضي  .است پژوهشگاه هایهزينه جبران در خود مالي تعهدات اجرای به ملزم متقاضي پژوهشگاه، و

 در ها عمل نکند ياپذيرش و اجرای حمايت طول فرآيند درخواست،ظايف خود در چنانچه به تعهدات و و

 به شده وارد خسارات جبران به موظف شود، اطالعات ارائه شده توسط وی معلوم نادرستي زماني هر

  .باشدمي پژوهشگاه

 «ا بر ر کميسيون تأييد مورد هایيا پروژه متقاضيان به آزمايشگاهي خدمات یارائهی وظيفه «آزمايشگاه

ی ی امور مربوط به آزمايشگاه است، نمايندهعهده دارد و در مواردی که نياز به ارزيابي يا اعالم نظر درباره

 رود. فني پژوهشگاه نيرو به شمار مي

 «ميان  دقراردا اجرای نحوه بر نظارت یوظيفهی کميسيون يا با تأييد آن، پس از انتصاب به وسيله «ناظر

ه دو جانب همکاری ینحوه و متقاضي سوی از شده ارائه هایگزارش ارزيابي و بررسي ،ه و متقاضيپژوهشگا

 به بسته و کار آغاز در ناظر وظايف شرح .ی پژوهشگاه نيرو استو در اين موارد نماينده دارد را بر عهده

.شودمي تعيين درخواست نوع و متقاضي شرايط
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 ی ترویج و آموزشنامهآیین 1

 کاربرد یدامنهو  هدف 1.1

های های ترويجي، آموزشي و اثربخشي کارگاههای علمي پژوهشگران، حمايت از فعاليتدر راستای ارتقای توانمندی

سسات، مراکز پژوهشي و آموزشي، آوری با مؤسازی و اکتساب فنجاریعلمي و تخصصي و تقويت ارتباط دفتر ت

های تخصصي مرتبط با نياز صنعت برق و انرژی، به ويژه مباحث دورهها و پژوهشگاه نيرو از برگزاری کارگاه

 کند.)مادی و معنوی( در صنعت برق و انرژی حمايت مي آوری و مالکيت فکریسازی، انتقال فنتجاری

 تعاریف و اختصارات 1.2

 .است برقرار نيز نامهآيين اين در( حاضر راهنمای نخست بخش در شده ذکر) عمومي اختصارات و تعاريف

 ی حمایت پژوهشگاهوهنح 1.3

 :شودمي ارائه زير هایروش از يکي به نامهآيين اين موضوع هایحمايت

های مورد ه شده توسط پژوهشگاه و يا سازمانآموزشي ارائ هایکارگاهاد امکان استفاده رايگان از ايج. 1.3

 توافق

و  سازیتجاریصاصي حوزه تحقيق و توسعه، اخت آموزشي هایهای کارگاههزينه % 50حداکثر  پوشش. 2.3

 .شودنمي ارائه قبلبند های مباحثشان در دورهکه ، درخواست شدهمالکيت فکری 
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 ها مسئولیتو  وظایف 1.4

 .است برقرار نامهآيين اين در( حاضر راهنمای نخست بخش در شده ذکر) عمومي هایمسئوليت و وظايف

 روش اجرا 1.5

 1.3بند های کارگاه

  سازیی دفتر تجاریسامانه در دفتر آموزشي هایکارگاه برگزاری فراخوان -

 سازیی دفتر تجاریدر سامانه آموزشي هایکارگاهمتقاضيان شرکت در  نام ثبت -

 برگزاری کارگاه -

 )در صورت وجود( متقاضيان به کارگاه در شرکت گواهينامه ارائه -

 2.3های بند کارگاه

 سازی و دريافت کد رهگيریی دفتر تجاریدر سامانهدرخواست کارگاه موردنظر  -

 توسط هاآن بندیاولويت و انرژی و برق صنعت نياز اساس بر پيشنهادی هایکارگاه ارزيابي و بررسي -

 کميسيون

 ی فرآيندمتقاضي برای ادامه به اطالع و سامانه در کميسيونتصميم  ثبت -

 هادر پرداخت هزينهو درخواست کننده کارگاه سهم پژوهشگاه ميزان کارگاه و  برگزاری برآورد هزينه -

 بار موردنيازمين اعتتأ -

 ارگاه،ک برگزاری رسانياطالع شامل)  دفتر توسط الزم هایهماهنگي و کارگاه برگزاری به مربوط امور انجام -

 ... ( و کارگاه اجرای حسن بر نظارت متقاضيان، از سنجي نظر متقاضيان، نام ثبت

 برگزاری کارگاه در صورت رسيدن به حدنصاب -

)در صورت وجود( متقاضيان به کارگاه در شرکت گواهينامه ارائه -
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 آوری و بازارسازی تغییرات فنی آگاهنامهآیین 2

 کاربرد یو دامنه هدف 2.1

های ها، از پروژهآن تجاریتحقيقاتي و  هایاستراتژی بهبود به کمکها و سازی شرکتهآگا هدف باپژوهشگاه نيرو 

کنندگان و يالتي برای عرضهتسه کند. به همين منظوری برق و انرژی حمايت ميآوری و بازار در حوزهرصد فن

ت ، محصوالهافرصت شناساييو  هانها در جآوریفن یتوسعه روندهای مرتبط با پايش و پژوهش ان گزارشيمتقاض

 صنعت برق و انرژی ارائه نموده است. بازار تحليل و ارزيابي و جديد و رقبای

 تعاریف و اختصارات 2.2

 وه،به عال ؛است برقرار نيز نامهآيين اين در)ذکر شده در بخش نخست راهنمای حاضر(  عمومي اختصارات و تعاريف

 شود:موارد زير تعريف مي

های اين که موضوع حمايت« آوری يا محصول يا بازار يا رقبافن»ی پايش يا رصد محصول پروژه :رصد گزارش

 نامه است.آيين

 ی رصد خواهد بود.آوری يا گروه پژوهشي پژوهشگاه نيرو که مجری پروژهی فنمرکز توسعه :مجری

 ی حمایت پژوهشگاهنحوه 2.3

 :شودارائه ميهای زير به يکي از روشنامه های موضوع اين آيينحمايت

 -برگيرد در را هاآوریيا فن محصوالت از ایمجموعه که- «صنعت» سطح درهای رصد درخواست گزارش .1

 رایی آن بنتيجه و انجام پژوهشگاه منابع محل از کميسيون تصويب با و متقاضي شرکت درخواست با

 . در دسترس خواهد بود عموم

توسط « مشترک تحقيقات» الگوی طريق از متقاضي، نياز مورد آوریفن رصد اختصاصي هایگزارش .2

های مشترک به نسبت سهم آوردهای پروژهدستی مرتبط، نامهشود. مطابق آيينپژوهشگاه اجرا مي

 مشارکت متعلق به متقاضي و پژوهشگاه است.
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  هامسئولیتو  وظایف 2.4

قرار است؛ به عالوه، مه برناعمومي )ذکر شده در بخش نخست راهنمای حاضر( در اين آيين هایمسئوليت و وظايف

 شود:زير تبيين مي ردمو

 .است پژوهش اجرای روند بر نظارت و پژوهشي تيم تخصيص و کردن فراهم مسئول «مجری»

 

 روش اجرا 2.5

 و سازیی دفتر تجاریوسط متقاضي در سامانهتمدارک مورد نياز  ارسال، تکميل فرم و ثبت درخواست -

 دريافت کد رهگيری

کفايت و مرتبط بودن  سازی، بررسي مدارک از نظر صحت،تجاری اعالم وصول درخواست توسط دفتر -

 حمايت نوع بادرخواست 

  کميسيونارسال مدارک به  -

 و تعيين مجری هاپروژه بندیاولويت اساس بر کميسيون تصميم -

 ی فرآيندمتقاضي برای ادامه به اطالع و سامانه در کميسيونتصميم  ثبت -

)گزارش رصد در سطح صنعت( تأمين اعتبار توسط مجری  1در صورت درخواست برخورداری از حمايت  -

آوری( از اين )گزارش اختصاصي رصد فن 2صورت درخواست برخورداری از حمايت  شود. درانجام مي

 عمل خواهد شد.« تحقيقات مشترک»ی نامهمرحله به بعد بر اساس مفاد آيين

 پروژه قرارداد انعقاد تنظيم و -

  مجری توسط ناظر تعيينتشکيل تيم پژوهشي و  -

 قراردادانجام پروژه بر اساس  -

یپروژه پس از تأييد مجرانتشار نتايج  -
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 پژوهشگر تأمین ینامهآیین 3

 کاربردی و دامنه هدف 3.1

التحصيالن کارگيری فارغبه  از اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغالپژوهشگاه در راستای اجرايي نمودن اهداف 

تأمين بخشي از  پژوهشگر و تخصيصاز طريق دانشگاهي، متخصصان و پژوهشگران در صنعت برق و انرژی 

 ناسايي، شو بهبود سازیينهبه يبلاز ق يسککم ر یهاپروژه و هاشرکت های تحقيقاتيبه فعّاليت يشانهای اهزينه

  .کندحمايت ميها و موضوعات نوآورانه فرصت

 تعاریف و اختصارات 3.2

 وه،به عال است؛ برقرار نيزنامه آيين اين عمومي )ذکر شده در بخش نخست راهنمای حاضر( در اختصارات و تعاريف

 شود:موارد زير تعريف مي

های که در ارزيابي (پژوهشگر يا ، خبرهمتخصص ،دانشگاه يلالتحصفارغ) فرد حقيقي :/ کارشناسپژوهشگر

 نامه ثبت شده است.واجد شرايط موضوع اين آيين صورت گرفته توسط پژوهشگاه، در فهرست پژوهشگران

 امهناين آيينموضوع های دريافت حمايت برایارائه شده توسط متقاضي به پژوهشگاه  پژوهشي یپروژه :پروژه

 ی حمایت پژوهشگاههنحو 3.3

: تأمين پژوهشگر بر اساس پيشنهاد متقاضي: در اين حالت پژوهشگاه پس از ارزيابي اول حالت -3-1

روژه از و ارزيابي پ -که رابطه قراردادی با متقاضي ندارد-صالحيت کارشناس پيشنهاد شده 

کند. نکات زير در اين خصوص بايد مد نظر اشتغال کارشناس پيشنهاد شده در پروژه حمايت مي

 قرار گيرد :

 ارزيابي ريسک موفقيت پروژه و طرح کسب و کار متقاضي  -3-1-2

 پژوهشگاه در وی ارزيابي فرآيند اساس بر کارشناس عملي و علمي صالحيت ارزيابي  -3-1-3

 نيرو

 مستقيم هایهزينه بابت سال در نفرماه 12 سقف تا متقاضي هر از پژوهشگاه حمايت  -3-1-4

 ..(.. يا ماه شش در نفر دو يا سال در نفر يک تحقيقات بابت) بود خواهد پروژه پرسنلي

 .خواهد بود 4ی مادهبر اساس  پروژهبه پژوهشگاه، پس از اتمام  هاينهبازگشت هز  -3-1-5
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اين حالت پژوهشگاه کارشناس مورد نظر را )تا  مين پژوهشگر توسط پژوهشگاه: در: تأحالت دوم -3-2

ی گزينش و تخصيص کارشناس کند. شيوهنفر به ازای هر شرکت( به متقاضي معرفي مي 2سقف 

ی ارزيابي خواهد بود. جبران خدمت ها بر اساس کيفيت پروژه و نتيجهبه فعّاليت پژوهشي شرکت

در  يرنکات ز شود.مل داخلي تعيين ميها بر اساس دستورالعکارشناس تخصيص يافته به شرکت

 : يردگر مد نظر قرا يدخصوص با ينا

 متقاضي کار و کسب طرح و پروژه موفقيت ريسک ارزيابي -3-2-1

 .شوديمأمور به خدمت م يانتخاب و به محل متقاض يازمتخصص مورد ن -3-2-2

 کند.های وی را پژوهشگاه تأمين ميکل هزينه -3-2-3

 خواهد بود. 4ی اتمام پروژه بر اساس مادهها به پژوهشگاه، پس از بازگشت هزينه -3-2-4

 .شد خواهد مشخص کار انجام حسن بر نظارت برای پژوهشگاه سوی از ناظری -3-2-5

 

 هامسئولیتو  وظایف  3.4

قرار است؛ به عالوه، بر نامههای عمومي )ذکر شده در بخش نخست راهنمای حاضر( در اين آيينمسئوليت و وظايف

 شود:موارد زير تبيين مي

 « ی ملزم است شرايط الزم برای نظارت پژوهشگاه را بر اشتغال مؤثر پژوهشگر در پروژه «متقاضيشرکت

 تصويب شده فراهم آورد.

 «های ارائه شده از اجرای پروژه مطابق با قرارداد، بررسي و ارزيابي گزارش یوظيفه نظارت بر نحوه «ناظر

در وهشگاه را دارد. شرح وظايف ناظر پژ سوی متقاضي و نحوه همکاری پژوهشگران تأمين شده از سوی

 شود.آغاز کار و بسته به شرايط متقاضي و نوع طرح تعيين مي

 «ند کاربهای فرآي عنوان را به مبلغي ی مطلوب،يابي به نتيجهپس از دستملزم است  «يشرکت متقاض

داد وژه تعيين و در قرارپر یاوّليه ارزيابي اساس اين مبلغ بر کند. پرداخت پژوهشگاه به تأمين پژوهشگر

 صتخصي شکل به تواندمي سازی،تجاری دفتر و شرکت توافق صورت شود و درتأمين پژوهشگر درج مي

 نامهآيين برمبنای محصول سازیتجاری پس از پروژه فکری مالکيت عوايد ناشي از حقوق از درصدی

 به پژوهشگاه پرداخت شود. بازارسازی
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 «ه ی خدمت ارائه شدچنانچه پروژه به نتيجه مطلوب نرسد، با تأييد ناظر، هزينهد دهتعهد مي «پژوهشگاه

ی مستقل از دانش فني پروژه را در را از شرکت مطالبه نکند. در اين حالت پژوهشگاه حق استفاده

 های ديگر خود خواهد داشت.پروژه

 روش اجرا 3.5

ی سازی دفتر تجاریمتقاضي در سامانه، تکميل فرم و ارسال مدارک مورد نياز توسط ثبت درخواست -

 و دريافت کد رهگيری

کفايت و مرتبط بودن  ،تجاری سازی، بررسي مدارک از نظر صحت اعالم وصول درخواست توسط دفتر -

 حمايت نوع با پژوهشي یپروژه

 ارسال مدارک به کميسيون -

 پژوهشگر و تعيين ناظرقبول، تخصيص  قابل هایپروژه بندیاولويت اساس بر کميسيون تصميم -

 ی فرآيندمتقاضي برای ادامه به اطالع و سامانه تصميم کميسيون در ثبت -

 تأمين اعتبارات حمايت -

 قرارداد با متقاضي انعقاد تنظيم و -

 اعزام پژوهشگر و انجام پروژه بر اساس قرارداد -

 نظارت بر قرارداد و اشتغال مؤثر پژوهشگر -
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 ی خدمات آزمایشگاهینامهآیین 4

 ی کاربردو دامنه دفه 4.1

های کاهش هزينه هدف، پژوهشگاه نيرو با داخلي توان مبنای بر پژوهش و تحقيق گسترش و پيشبردبه منظور 

رای های آزاد بهای مرجع و ارائه آزمايشگاهآزمايشگاهي بخش صنعت، تسهيل دسترسي بخش صنعت به آزمايشگاه

ها های مرجع توسط شرکتپژوهشگاه نيرو از ايجاد و تجهيز آزمايشگاه دهد.را ارائه مي آزمايشگاهي خدماتعموم، 

های تحقيقاتي شرکت هایی خدمات آزمايشگاهي برای پروژهفعّال در صنعت برق و انرژی و نيز ارائهسسات و مؤ

 کند.حمايت مي سيون برسد،ييد کميأت بنيان و محققين حقيقي که بهصنعتي و يا دانش

 تعاریف و اختصارات 4.2

وه، ؛ به عالاست برقرار نامه نيزآيين اين عمومي )ذکر شده در بخش نخست راهنمای حاضر( در اختصارات و تعاريف

 :شوديم فيتعر ريموارد ز

 ی آزمايشگاه خواهد بود.ی توسعهکه مجری پروژهآوری پژوهشگاه نيروی فنز توسعهمرک مجری:

 ی حمایت پژوهشگاههنحو 4.3

 شود:های زير ارائه مينامه به يکي از روشآيينضوع اين های موحمايت

 توسعه و تحقيق هایپروژه برای هزينه کم آزمايشگاهي خدمات .1

 آزمون، طراحي خدمات جمله از آزمايشگاهي خدمات با مرتبط هایهزينه % 40 تا نيرو پژوهشگاه طرح اين در

 لشک به پژوهشگاه تعرفه بر مبتني را محصول توسعه و تحقيق مرحله در آزمون گزارش ارائه و اجرا سازی، آماده

 محصول فروش محل از دريافتي تسهيالت اين بازپرداخت. کندمي تأمين طرح اين اعتبارات محل از تسهيالت

 .گرددمي دريافت متقاضي

 های مرجع مشترکآزمايشگاه یگذاری در تجهيز و توسعهسرمايه .2

 ارکتمش» يا و «مالي تأمين» ینامهآيين در شده ذکر هایروش از نيرو پژوهشگاه متقاضي، درخواست نوع به بسته

 .کندمي مشارکت مرجع آزمايشگاه یتوسعه يا اندازیراه به مربوط «تحقيقات در
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 هامسئولیتو  وظایف 4.4

، ؛ به عالوهقرار استنامه برهنمای حاضر( در اين آيينهای عمومي )ذکر شده در بخش نخست رامسئوليت و وظايف

 :شوديم نييتب ريموارد ز

و نظارت بر روند  ی همکاری آزمايشگاه پژوهشگاهشيوه ،يپژوهش ميت صيتخص ،مسئول فراهم کردن «یمجر»

 است. ،پروژه یاجرا

 روش اجرا 4.5

 و یسازیدفتر تجار یدر سامانه يتوسط متقاض ازيفرم و ارسال مدارک مورد ن لي، تکمثبت درخواست -

 یريکد رهگ افتيدر

و مرتبط بودن  تيکفا مدارک از نظر صحت، يبررس ،یسازیوصول درخواست توسط دفترتجار اعالم -

 تيدرخواست با نوع حما

د تا فرستبه آزمايشگاه مي )خدمات آزمايشگاهي( دفتر، درخواست را 1درصورت درخواست حمايت نوع  -

مرجع  یهاشگاهيو توسعه آزما زيدر تجه یگذارهيسرما) 2شده اقدام شود. خدمات نوع ی توافقطبق تعرفه

بر ی کار شود و در صورت تصويب و تعيين مجری، ادامه( درخواست در کميسيون مطرح ميمشترک

  .عمل خواهد شد« مشترک قاتيتحق» ینامهنيياساس مفاد آ

 نديفرآ یادامه یبرا يدر سامانه و اطالع به متقاض ی بررسينتيجه ثبت -



 

  1.00ویرایش  آوریسازی و اکتساب فندفتر تجاری

های پژوهشگاه نیرو از راهنمای برخورداری از حمایت

 1396خردادماه  آورانهبنیان و فنمحصوالت و خدمات دانش

 

 
 

 خصوصی بخش با مشترک پژوهشی همکاری، از تحقیقات ی حمایتنامهآیین 5

 کاربردیو دامنه هدف 5.1

 همکاری طريق از بخش خصوصي هایشرکت یتوسعه و تحقيق هایواحد از حمايت راستای در نامهآيين اين

 تحقق به کمک ضمن تا است شده تهيه پژوهشي یپروژه شکل به هاشرکت اين با تحقيقات در پژوهشگاه مشترک

 افزايش و مشارکت جلب و انرژی و برق یحوزه در کار و کسب فضای یتوسعه موجب مقاومتي، اقتصاد اهداف

در  که شوندمي حمايت اين مشمول هاييشود. پروژه R&D یتوسعه و تحقيقات انجام در خصوصي بخش نقش

 و بر اساس دنباش( نيرو پژوهشگاه توسط شده تهيه) برق صنعت هایآوریفن یتوسعه راهبردی اسناد راستای

 خدمات يا محصوالت صادرات قابليت د و يانطرح کسب و کار ارائه شده از سوی متقاضي دارای بازار داخلي باش

 زير اصلي های حوزه از يکي حداقل در هاآن موضوعهمچنين  و کنند ايجاد برق صنعت برای را مهندسي و فني

 :گيرد قرار

 ،آالت ماشين تجهيزات، قطعات، اصالح و جايگزيني ساخت     

 ،وریآفن توسعه و نوآوری سازیبومي جذب  

 پيشرفته هایفناوری جذب بر کيدتأ با وریبهره افزايش موجود، يندهایفرآ سازیبهينه 

  جديد توليدی محصوالت یتوسعه و طراحي 

 توليد در داخلي منابع و مواد سهم افزايش 

 توليد یاوليه مواد شده تمام قيمت کاهش 

 کاربردی افزارهای نرم یتوسعه و توليد 

 جديد مديريتي فني، خدمات یتوسعه   

 اختصارات و تعاریف 5.2

  .است برقرار نيز نامهآيين اين در( حاضر راهنمای نخست بخش در شده ذکر) عمومي اختصارات و تعاريف
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 ی حمایت پژوهشگاههنحو 5.3

 1 بند در شده ذکر هایحوزه در کهرا  هاييپروژه باالسری بدون عملياتي مستقيم یهزينه ٪50 تا نيروپژوهشگاه 

طرح توجيه فني و اقتصادی و  دارای بايد هاپروژه اين همچنين. دهدپوشش مي، پس از ارزيابيرا شود ميانجام 

 هتوسع دست در يا موجود داخلي مشابه هاینمونه یدارا پروژه موضوع چنانچه. دنباش قابليت بازگشت سرمايه

 .شود ارائه الزم است شودمي شده پيشنهاد پروژه تمايز به منجر که اقتصادی و فني اليلباشد، د

 هامسئولیتو  وظایف  5.4

قرار است؛ به عالوه، نامه برهنمای حاضر( در اين آيينعمومي )ذکر شده در بخش نخست را هایمسئوليت و وظايف

 شود:موارد زير تبيين مي

 .است پژوهش اجرای روند بر نظارت و پژوهشي تيم تخصيص و کردن فراهم مسئول «مجری»

 روش اجرا 5.5

سازی و ی دفتر تجاری، تکميل فرم و ارسال مدارک مورد نياز توسط متقاضي در سامانهثبت درخواست  -

 دريافت کد رهگيری 

 پروژه بودن مرتبط و کفايت صحت، نظر از مدارک بررسي سازی، دفترتجاری توسط درخواست وصول اعالم -

 درخواست بررسي جهت ارزياب تعيين و حمايت نوع با پژوهشي

  ارزياب توسط پيشنهادی یپروژه ارزيابي ريسک -

 ارسال مدارک به کميسيون  -

 و تعيين مجری هاپروژه بندیاولويت اساس بر کميسيون تصميم -

 ی فرآيند متقاضي برای ادامه به اطالع و سامانه تصميم کميسيون در ثبت -

 مجری توسط ناظر تعيين -

  مجری توسط قرارداد اختصاصي و عمومي شرايط تنظيم -

 پژوهشگاه جاری روند پيمودن با تمشارک قرارداد انعقاد -

  پروژه پايان تا گزارش ارائه و پروژه انجام روند ادامه -
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 پوشش ریسک تحقیقاتنامه حمایت از تحقیقات، آیین 6

 کاربرد یدامنه و هدف 6.1

 طريق از ايدارپ توسعه بر کيدتأ که توسعه ششم برنامه و کشور کلي هایسياست قراردادن نظر مد با نيرو پژوهشگاه

 وششپ طريق از آورانهفن و بنياندانش محصوالت توسعه و تحقيق از حمايت به اقدام ،دارد بنيان دانش هایشرکت

 طرح دارای بايد حمايت اين مشمول هایپروژه. است نموده نوآورانه و پرريسک هایپروژه قالب در ريسک

 ريسک. گيرند قرار قبول قابل ريسک محدوده در پژوهشگاه ارزيابي اساس بر و باشند اقتصادی -فني سنجيامکان

 وششپ) فني مسائل از ناشي شده تعيين هدف به رسيدن عدم ريسک از است عبارت نامهآيين اين پوشش تحت

 داده انجام درستي به را خود تعهدات تمامي شرکت و محقق آن در که شرايطي از است عبارت نيز فني ريسک

 از تفادهاس با شرکت که است حالتي نامهآيين اين موضوع(. باشد شده مواجه شکست با پروژه وجود اين با و باشند

 انجام را توسعه و تحقيق یپروژه نيرو پژوهشگاه جز ديگری محقق از استفاده يا خود یتوسعه و تحقيق واحد

 يمتقاض شرکت، که حالتي در. دارد را تحقيقات در گذاریسرمايه ريسک پوشش تقاضای پژوهشگاه از و دهدمي

 داماق «پژوهشي مشترک همکاری» نامه آيين مطابق باشد، پژوهشگاه با مشترک طوربه توسعه و تحقيق انجام

 .شودمي

 اختصاراتریف و اتع 6.2

 وه،به عال است؛ برقرار نامه نيزآيين اين عمومي )ذکر شده در بخش نخست راهنمای حاضر( در اختصارات و تعاريف

 شود:موارد زير تعريف مي

نامه از سوی شرکت متقاضي ی موضوع اين آيينی تحقيق و توسعهي انجام پروژه: تيم پژوهشي که متولّمحقق

 ی شرکت، خواه پيمانکار شرکت( باشد.توسعه)خواه واحد تحقيق و 
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 ه حمایت پژوهشگاهنحو 6.3

تيم تحقيقاتي معرفي شده برای انجام پروژه را  ،پژوهشگاه نيرو عالوه بر ارزيابي پروژه )به منظور تحليل ريسک(

طبق  ،ی مطلوب پروژهکند و بسته به نتيجهکار شرکت( ارزيابي ميشرکت باشد، چه پيمان R&Dنيز )چه واحد 

 دو وضعيت زير عمل خواهد کرد:

 ی پروژه، مبلغي را به عنوان کاربهایی ارزيابي اوّليه( اگر پروژه به نتيجه مطلوب برسد، شرکت بر اساس نتيجه1

، سازیکند. پرداخت اين مبلغ در صورت توافق شرکت و دفتر تجاریپوشش ريسک به پژوهشگاه پرداخت مي

ی از حقوق مالکيت فکری پروژه به پژوهشگاه )به تناسب ريسک پذيرفته شده( تواند به شکل تخصيص درصدمي

 باشد.« نامه بازارسازیآيين»و يا مشارکت در منافع حاصل از فروش محصول برمبنای 

رز در صورت مح-شود ی مطلوب نرسد يا با شکست مواجه شود، پژوهشگاه نيرو متعهد مي(  اگر پروژه به نتيجه2

که شرکت و محقق اقدامات مورد نياز و تعهدات خود را مطابق قرارداد منعقد شده به درستي  شدن اين موضوع

 ها و اقدامات پژوهشي متقاضيانجام داده اند هيچ قصوری از طرفين صورت نگرفته باشد و همچنين ناظر نيز گزارش

يد. دانش فني حاصل شده از جبران نما ٪50های مستقيم تحقيقاتي را تا سقف بخشي از هزينه -را تأييد کند

ها، گيرد و منافع بعدی حاصل از آن متناسب با ميزان تأمين هزينهپروژه به طور کامل در اختيار پژوهشگاه قرار مي

 متعلق به هر دو طرف خواهد بود.

 و مسئولیت ها وظایف  6.4

 .قرار استمه برناهنمای حاضر( در اين آيينعمومي )ذکر شده در بخش نخست را هایمسئوليت و وظايف
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 روش اجرا 6.5

 و سازیتجاری دفتر یسامانه در متقاضي توسط نياز مورد مدارک ارسال و فرم تکميل درخواست، ثبت -

 رهگيری کد دريافت

کفايت و مرتبط بودن   ،خواست توسط دفترتجاری سازی، بررسي مدارک از نظر صحتاعالم وصول در -

 جهت بررسي درخواست حمايت و تعيين ارزياب نوع با پروژه پژوهشي

 ارزياب  توسط پيشنهادی یريسک پروژه ارزيابي -

 ارسال مدارک به کميسيون  -

 و تعيين ناظر هاپروژه بندیاولويت اساس بر کميسيون تصميم -

 ناظر  توسط قرارداد تنظيم شرايط عمومي و اختصاصي -

 جاری پژوهشگاه روند با پيمودن تمشارک قرارداد انعقاد -

 پروژه و ارائه گزارش تا پايان پروژه ادامه روند انجام -

3ی خاتمه قرارداد مطابق ضوابط ماده -
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 ی استانداردسازینامهآیین 7

 کاربرد یدامنه و هدف 7.1

ذاری گو صحه الملليبين و داخلي بازارهای محصوالت و خدمات تحت حمايت در بهتر حضور هدف با نيرو پژوهشگاه

 کند.آورانه حمايت ميبنيان و فناز فرآيند استانداردسازی محصوالت دانشکارايي آنها،  و عملکرد بر

 تعاریف و اختصارات 7.2

وه، به عال .است برقرار نامه نيزآيين اين عمومي )ذکر شده در بخش نخست راهنمای حاضر( در اختصارات و تعاريف

 شود:موارد زير تبيين مي

 نيرو پژوهشگاه پژوهشي گروه يا آوریفن یتوسعه مرکز: مجری

 ی حمایت پژوهشگاهوهنح 7.3

 شود:های زير ارائه مينامه به يکي از روشضوع اين آيينهای موحمايت

 تدوین استاندارد: .1

بنا به درخواست متقاضي مبني بر عدم وجود استاندارد متناسب با محصول داخلي توليد شده، پژوهشگاه نيرو 

 کند. اقدام به تهيه، تدوين و تصويب استاندارد مورد نياز مي

 تأییدیه محصوالت نوآورانه:  .2

توليد صنعتي آوارنه که دارای خط سازی محصول فندر صورت پذيرش درخواست متقاضي برای تجاری

های مورد نياز برای صدور گواهي کيفيت تأمين هزينهطي فرآيند ارزيابي، پژوهشگاه در  پس از ،باشدمي

ی نامهآيين 3ماده  2کند. ضوابط بند مشارکت مي  % 50گذاری خطر پذير تا سقف محصول به شکل سرمايه

 تأمين مالي در اين حالت حاکم خواهد بود.
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 هاتمسئولی و وظایف  7.4

 ه،عالو به است؛ برقرار نامهآيين اين در( حاضر راهنمای نخست بخش در شده ذکر) عمومي هایمسئوليت و وظايف

 :شودمي تبيين زير موارد

 «ی تدوين استاندارد و تعيين ناظر را بر عهده داردوظيفه« مجری. 

 «های مورد تأييد را بر عهده های استاندارد يا ارجاع به آزمايشگاهانجام آزمون یوظيفه« آزمايشگاه

 دارد.

 روش اجرا 7.5

 ، تکميل فرم و ارسال مدارک مورد نياز توسط متقاضي در سامانه و دريافت کد رهگيریبت درخواستث -

بودن   کفايت و مرتبط ،، بررسي مدارک از نظر صحتسازیتجاری صول درخواست توسط دفتراعالم و -

 حمايت . نوع درخواست با

 ارسال مدارک برای ارزيابي -

 مجری ها و تعيينپروژه بندیاولويت اساس بر کميسيون تصميم -

 ی فرآيند متقاضي توسط دفتر برای ادامه به اطالع و سامانه تصميم کميسيون در ثبت -

 قرارداد توسط مجری انعقاد و مالي تأمين و تنظيم قرارداد -

های ای در بازهف قرارداد و ارائه گزارشات مرحلهاساس قرارداد توسط متقاضي يا طر انجام پروژه بر -

 زماني مشخص مطابق با قرارداد.

 گذاری آن توسط ناظررد و صحههای عملکبررسي گزارش -

 ناظر توسط طرف دو تعهدات اجرای حسن و قرارداد پايان تأييد -
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 مالی تأمینی نامهآیین 8

 کاربرد یدامنه و هدف 8.1

ار از طريق برتوسعه پايدکيد لي کشور و برنامه ششم توسعه که تأهای کنيرو با مد نظر قرار دادن سياست پژوهشگاه

ذاری گارائه تسهيالت در قالب سرمايه از طريق آورانهبنيان و فناز محصوالت دانش ،بنيان دارنددانش هایشرکت

 .کندحمايت مينامه و ضمانتخطر پذير، تأمين سرمايه در گردش و سرمايه ثابت 

 تعاریف و اختصارات 8.2

 .است برقرار نيز نامهآيين اين در)ذکر شده در بخش نخست راهنمای حاضر(  عمومي اختصارات و تعاريف

 ی حمایت پژوهشگاهوهنح 8.3

 شود:های زير ارائه مينامه به يکي از روشضوع اين آيينهای موحمايت

های مالي و اعتباری  وام و کمک :محصول تولید و ساخت برای استقرار شرکت، تسهیالت ارائه .1

 زاتتجهي و امکانات منظور تأمين فضای دفتر، توسعه برای تأمين سرمايه در گردش و سرمايه ثابت به

وابط شود. ضجديد از طريق کارگزار به متقاضي اعطا مي صنعتي واحد ايجاد يا صنعتي توليد با مرتبط

 ل کارگزار خواهد بود.ميزان تسهيالت و چگونگي بازپرداخت آن طبق روا

در صورت استقرار شرکت در مرکز رشد پژوهشگاه نيرو، ضوابط آن مرکز به عنوان کارگزار  :تبصره

 پژوهشگاه در اعطای اين حمايت برقرار خواهد بود.

پس از اعالم طرح تجاری متقاضي و تصويب آن توسط کميسيون، پژوهشگاه  :پذیر خطر گذاریسرمایه .2

گذار با متقاضي مشارکت سازی محصول، به عنوان سرمايهاردادی، در تأمين مالي تجارینيرو با انعقاد قر

گذاری پژوهشگاه در پروژه و مشارکت ی کمک مالي از طريق سرمايهشامل ارائه کند. اين حمايت صرفاًمي

قبيل ی از های فني يا ساير مواردگذاری است. چنانچه کمکدر سود يا زيان بر حسب ميزان سرمايه

ا ي« پوشش ريسک تحقيقات»ی نامهنظر متقاضي باشد، اين کار از طريق آيينها و تجهيزات مدآزمون

 قابل اجرا خواهد بود.« همکاری مشترک در تحقيقات»
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پس از اعالم طرح تجاری متقاضي و تصويب آن در کميسيون، پژوهشگاه نيرو منابع مالي  :نامهضمانت .3

نامه ی جبران مبلغ ضمانتکند؛ نحوهزير را  برای متقاضي تضمين و ارائه مي هاینامهبرای صدور ضمانت

نامه، پرداخت از محل سود پرداخت نقدی کاربهای صدور ضمانت»های توسط شرکت از يکي از روش

 سازیبر حسب توافق با کارگزار و دفتر تجاری« پروژه، يا سهيم شدن در حقوق مالکيت معنوی پروژه

 خواهد بود:

 آورانهبنيان يا فنشرکت در مناقصات انجام خدمات يا توليد محصوالت دانش ینامهضمانت 

 ات تقبل شده در قرارداد شرکت متقاضي با کارفرمای خودعهدّتی حسن انجام نامهضمانت 

 حسن انجام کار محصول يا خدمت ارائه شده به کارفرما توسط متقاضي ینامهضمانت 

 خت به کارفرما به منظور تأمين پرداخت آغاز به کار متقاضيپردای پيشنامهضمانت 

 

 هامسئولیتو  وظایف  8.4

 ه،عالو به است؛ برقرار نامهآيين اين در( حاضر راهنمای نخست بخش در شده ذکر) عمومي هایمسئوليت و وظايف

 :شودمي تبيين زير موارد

 «متعهد و نمايدمي اقدام کارگزار موردنياز مدارک و کار و کسب طرح هتهيّ به نسبت «متقاضي 

 يا تسهيالت بازپرداخت در را خود تعهدات نيرو، پژوهشگاه با قراردادش مفاد اساس بر شودمي

 .کند ايفا محصول معنوی مالکيت يا سود در مشارکت

 «گذاری خطرپذير يا مسئوليت تأمين اعتبارات و ارائه تسهيالت مالي و سرمايه «کارگزار مالي

های مورد توافق با پژوهشگاه نامه را به متقاضي برعهده دارد. کارگزار مطابق با هزينهضمانت

 دهد.اعتبارات را در اختيار افراد معرفي شده از سوی پژوهشگاه قرار مي
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 روش اجرا 8.5

 رم و ارسال مدارک مورد نياز توسط متقاضي در سامانه و دريافت کد رهگيریثبت درخواست، تکميل ف -

پروژه کفايت و مرتبط بودن  از نظر صحت، سازی، بررسي مدارکالم وصول درخواست توسط دفترتجاریاع -

 حمايت و تعيين ارزياب جهت بررسي درخواست نوع با پژوهشي

 زياب ار توسط پيشنهاد شده یفني و ريسک پروژه ارزيابي -

 قابل هایپروژه بندیاولويت اساس بر متقاضي به حمايتي امتياز اعطای خصوص در کميسيون گيریتصميم -

 پروژه پذيرش صورت در ناظر و تعيين دسترس در یبودجه و قبول

 تأمين مالي حمايت اعطا شده توسط کارگزار -

ی به نوع حمايت پژوهشگاه طبق ماده/ دفتر )بسته کارگزار توسط قرارداد تنظيم شرايط عمومي و اختصاصي -

3) 

 دفتر پاراف کارگزار، پاراف متقاضي، شامل: امضای) جاری پژوهشگاه روند با پيمودن قرارداد انعقاد -

 (ی رسمي کارگزارآوری يا نمايندهفن معاون بازرگاني، امضای و حقوقي امور پاراف سازی،تجاری

 انجام تعهدات اوليه توسط پژوهشگاه -

 ها به ناظرمفاد قرارداد توسط متقاضي و ارائه گزارشانجام  -

 سازیاتمام تعهدات قرارداد با تأييد ناظر و دفتر تجاری -
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 ی بازارسازیآیین نامه 9

 کاربرد یدامنه و هدف 9.1

از  رانه،آوبنيان و فنو بازاريابي برای محصوالت و خدمات دانش بازار توسعهپژوهشگاه نيرو برای تحريک تقاضا و 

 کند.ی تسهيالت و پوشش ريسک حمايت ميمتقاضيان خريد محصوالت و خدمات مورد نظر از طريق ارائه

 تعاریف و اختصارات 9.2

وه  ؛ به عالاست برقرار نيز نامهآيين اين در)ذکر شده در بخش نخست راهنمای حاضر(  عمومي اختصارات و تعاريف

 شود:موارد زير تعريف مي

 گاهپژوهش اجرايي عامل بعنوان و پذيرفته را پژوهشگاه شرايط که ایسسهمؤ يا بخش نهاد،: بازاریابی کارگزار

 .دارد عهده بر را بنياندانش خدمات و محصوالت بازاريابي مسئوليت

 ی حمایت پژوهشگاهوهنح 9.3

 :شودمي ارائه زير هایروش از يکي به نامهآيين اين موضوع هایحمايت

خريداران  کليه طرح، اين اساس بر :لیزینگ به خریداران محصوالت نوآورانهارائه تسهیالت پرداخت 

 سهيالتت دانش بنيان از محصوالت بـازار توسـعه و فـروش افـزايش منظـور بـه تواننـدمـي بنياندانش محصوالت 

موردنظر را به صورت های مربوط به خريد محصول يا خدمت در اين طرح خريدار هزينه. نمايند استفاده ليزينگ

 نمايد و فروشنده بهای محصول وشود( به کارگزار پرداخت مياقساط )به ترتيبي که در قرارداد ليزينگ توافق مي

 توافق گليزين قرارداد در که ترتيبي يا بههای سرويس کارگزار به صورت يکجا خدمت موردنظر را پس از کسر کارب

 کند.شود، از کارگزار دريافت ميمي

 شود.اعطای اين حمايت از طريق صندوق پژوهش و نوآوری صنعت برق و انرژی انجام مي :تبصره

 محصوالت از استفاده در خريدار ريسک کاهش منظور به نيرو : پژوهشگاه پوشش ریسک محصوالت نوآورانه

 نعقادا طريق از است،توليدکنندگاني که محصوالتشان دارای قابليت رقابت در بازار  از حمايت و داخلي نوآورانه

 اين از استفاده و نصب از ناشي محتمل خسارت جبران به متعهد نوآورانه محصوالت ريسک پوشش قرارداد

 عملکرد و کيفيت تضمين گواهينامه دارای که محصوالتي منظور بدين. گرددمي خريدار برای بنياندانش محصوالت

 تقاضيم. گيرندمي قرار حمايت اين پوشش تحت ريسک تحليل و فني ارزيابي از پس باشندمي ذيصالح مراجع از
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 از ازیستجاری دفتر با توافق صورت در يا مستقيم طور به ريسک پوشش در را پژوهشگاه سهم و کاربها تواندمي

 .کند پرداخت محصول فروش از درصدی محل

بنيان به شرط تأييد کيفيت های دانش: محصوالت شرکتنوآورانه ی محصوالتفراهم سازی خرید یکپارچه

گيرند. کارگزار پژوهشگاه نيرو طي قراردادی، سفارش ساخت توسط پژوهشگاه نيرو تحت پوشش اين برنامه قرا مي

برداران در ميزان معيني از محصوالت يا خدمات شرکت را صادر و خريد آن محصوالت يا خدمات را توسط بهره

دم تحقق شرايط، کارگزار رأساً اقدام به خريد محصوالت يا خدمات کند. در صورت عصنعت برق خود تضمين مي

 کند.موضوع قرارداد مي

 هامسئولیتو  وظایف  9.4

 به است؛ قرار بر نامهآيين اين در( حاضر راهنمای نخست بخش در شده ذکر) عمومي هایمسئوليت و وظايف

 :شودمي تبيين زير موارد عالوه،

 «ی نظارت بر حسن اجرای قرارداد ميان پژوهشگاه و فروشنده و خريدار را بر عهده دارد وظيفه «ناظر

های عملکرد و بازرسي از محصول يا خط ی اقدامات الزم از قبيل دريافت و بررسي گزارشو کليه

 توليد را به منظور حصول اطمينان از عملکرد محصول بر عهده دارد.

 «نمايد. پس از شناساييبنيان مييي و مذاکره با خريداران محصوالت دانشاقدام به شناسا  «متقاضي ،

ها نمايد و پس از توافق با آندر مذاکرات با خريداران شرايط تسهيل خريد را به خريداران اعالم مي

 نمايد.بر اساس ضوابط اختصاصي استفاده مي 3از خدمات بند 
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 روش اجرا 9.5

 نياز در سامانه و دريافت کد رهگيری .ال مدارک موردو ارس، تکميل فرم بت درخواستث -

،کفايت و مرتبط بودن صول درخواست توسط دفترتجاری سازی، بررسي مدارک از نظر صحتاعالم و -

 حمايت و تعيين ارزياب جهت بررسي درخواست نوع درخواست با

 ارزياب  توسط پيشنهادی )ارزيابي فني محصول( یريسک پروژه ارزيابي -

 گيری کميسيون و تعيين ناظر )درصورت تصويب درخواست(تصميم -

 تأمين مالي توسط کارگزار مالي -

 پاراف سازی،تجاری دفتر پاراف طرف، دو شامل: امضای) جاری پژوهشگاه روند با پيمودن قرارداد انعقاد -

 (آوریفن معاون بازرگاني، امضای و حقوقي امور

 نظارت بر حسن اجرای قرارداد -

 مالي در پايان پروژهاجرای تعهدات  -
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 ی حمایت از صادراتنامهآیین 10

 کاربرد یدامنه و هدف 10.1

محصوالت و  صادراتي بازار توسعه هدف با بنيان رادانش محصوالت صادرات پژوهشگاه نيرو خدمات حمايت از

 ونهاينگ طريق از هاشرکت صادرات تا است نموده فراهم را امکان اين و نمايدمي ارائه آورانهو فن بنياندانش خدمات

 .يابد تسريع خدمات

 تعاریف و اختصارات 10.2

 .است برقرار نيز نامهآيين اين در)ذکر شده در بخش نخست راهنمای حاضر(  عمومي اختصارات و تعاريف

 ی حمایت پژوهشگاهوهنح 10.3

کند و شکل تسهيالت تأمين ميهای خدمات زير را به هزينه % 50گذار تا سقف پژوهشگاه نيرو به عنوان سرمايه

 به سازی،یتجار دفتر و شرکت توافق صورت را در مبلغ تسهيالت دريافتي يا بخشي از آن توانند کلمتقاضيان مي

 ناي موضوع هایپرداخت کنند. حمايت پژوهشگاه فروش محصول شرکت به از درصدی نقدی يا تخصيص شکل

 :شودمي ارائه زير هایروش از يکي به نامهآيين

 به منظور تأمين اطالعات موردنياز در رابطه با  های بازاریابی صادارتی:مشاوره و سازماندهی تیم .1

 توسعه در مسير بنيان و فناورانهدانش محصوالت صادرات فرآيندهای و المللي بين بازاريابي تجارت، قوانين

تي صادار بازاريابي هایتيم ازماني بهای و سبنيان پژوهشگاه نيرو خدمات مشاورهمحصوالت دانش صادرات

 دهد. ارائه مي

ا و هاخذ گواهينامه پتنت، پژوهشگاه نيرو در فرآيند ثبت ییدیه محصوالت در بازارهای هدف: اخذ تأ .2

 کند.بنيان به بازارهای جهاني حمايت ميهای بين المللي الزم جهت ورود محصوالت دانشييديهتأ

 اضيمتق است الزم حمايت اين از استفاده منظور بهای بین المللی: هتسهیالت شرکت در نمایشگاه .3

 .دهد ارائه پژوهشگاه به را المللي بين بازار به ورود جهت الزم هاييديهمجوزها و تأ

 

 هامسئولیتو  وظایف  10.4

 .است برقرار نامهآيين اين در( حاضر راهنمای نخست بخش در شده ذکر) عمومي هایمسئوليت و وظايف



  1.00ویرایش  آوریسازی و اکتساب فنتجاریدفتر  

 از نیرو پژوهشگاه هایحمایت از برخورداری راهنمای
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 اجراروش  10.5

 مدارک مورد نياز توسط متقاضي در سامانه و دريافت کد رهگيری ارسال، تکميل فرم و درخواستثبت  -

کفايت و مرتبط بودن   ،صول درخواست توسط دفترتجاری سازی، بررسي مدارک از نظر صحتاعالم و -

 .تعيين ارزياب جهت بررسي درخواست حمايت و نوع با پروژه پژوهشي

 کارشناس ارزياب  توسط پيشنهادی یريسک پروژه ارزيابي -

 کميسيون تصميم -

 تأمين مالي توسط کارگزار مالي -

 پاراف سازی،تجاری دفتر پاراف طرف، دو شامل: امضای) جاری پژوهشگاه روند با پيمودن قرارداد انعقاد -

 (آوریفن معاون بازرگاني، امضای و حقوقي امور

 نظارت بر حسن اجرای قرارداد -

 

 


