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 مقدمه
پیشران » بنیاندانش«و خدمات  تو محصوال» دانش«آوري، امروزه هاي علم و فنهمگام با دیگر عرصه

اي کنندهرات و قوانین حمایتمقرّروند. در کشور ما نیز دات در بخش انرژي نیز به شمار میي خدمات و تولیتوسعه
 هاياختزیرس يتوسعه و آوريفن و علم انتشار و انتقـال و تقاضـا و عرضـه فرآینـد کارآمدسازي و به منظور تسهیل

 اقتصـادي هـايبنگاه گذاريسرمایه از مرتبط و حمایت محصوالت و خدمات و آورانهفن تولیدات در پـذیريرقابـت
 .گذاران این عرصه قرار گرفته استمورد توجه سیاستآوري فن و علم سازيتجاري و تولیـد در

ي صنعت برق با پژوهشگران متمادي است که به عنوان بازوي تحقیق و توسعه نیرو سالیان پژوهشگاه
ي توسعهها و الزامات بنیان فعال در این حوزه همکاري دارد و بخوبی از نیازمنديهاي دانشخبره و شرکت

ي برق و انرژي کشور آگاه است. آگاهی و درك مناسب از شرایط و لوازم پیشرفت ي حوزهآورانهبنیان و فندانش
موجب تغییر رسالت پژوهشگاه نیرو از ایفاي نقش به عنوان پژوهشگر در صنعت برق کشور به مدیریت تحقیقات 

اخلی شده است. به همین منظور پژوهشگاه نیرو با د توان مبناي بر پژوهش و تحقیق گسترش و پیشبرد هدف با
ي خود و ایجاد صندوق شکوفایی نوآوري در صنعت برق گام مهمی اندازي مرکز رشد صنعت برق در مجموعهراه

هاي مورد نیاز آوريي راهبردي فني کالن کشور برداشت. همچنین تدوین اسناد توسعهدر راستاي اهداف توسعه
توسط وزیر محترم نیرو رونمایی شد، نشان از تالش پژوهشگاه نیرو براي ایفاي  1394ل صنعت برق که در سا

 نقش مؤثر و کارآمد در راستاي تحقق این رسالت است.

 و تولید مقاومتی، اقتصاد«ي مقام معظم رهبري به سوي گذاري حکیمانهو پس از هدف 1396در سال 
 برطرف شدن سوي هاي موجود در کشور بـهامکانات و توانمنديدهی پژوهشگاه نیرو با هدف جهت» اشتغال ملی

صوالت ي محهاي فعال در تولید و ارائهکشور و رفع نیازهاي واقعی شرکت و اقتضائات توسعه و پیشرفت مشکالت
 با هاي متناسبنوآوري از حمایت هوشمندانه و هدفدار بنیان و نوآورانه در صنعت برق و انرژي، وو خدمات دانش

ها پرداخته شده است، طراحی و اجراي یک آوري بدانفن يتوسعه اسناد که در کشور نسبی هايمزیت و هااولویت
 ي حمایتی ویژه را در دستور کار قرار داد.بسته

اي از اقدامات حمایتی را آوري پژوهشگاه نیرو مجموعهسازي و اکتساب فنبه همین منظور دفتر تجاري
 ي محصوالت، و سپس تولید صنعتی ویابی گرفته تا فاز آزمون ایده و تحقیق و توسعهزي و مسألهپردااز فاز ایده«

 تدوین و در قالب مستند حاضر عرضه کرده است. » سازي محصول در بازارهاي داخلی و صادراتتجاري
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 :است زیر موارد) به محدود نه و( شامل دهدمی تشکیل را هاحمایت این که اقداماتی يمجموعه

 و هارشته سایر متخصصان با هامؤثر شرکت ارتباطات برقراري و ایجاد توانهاي ترویجی آموزش •
 تیمی کار هايمهارت

آورانه و تقویت توانمندي و خالقیت هاي فنایجاد اشتغال براي متخصصان و دانشکاران حوزه •
 مسائل روز حل ایشان در نوآوري و

 اطالعات نشر جهان با هدف در انرژي و برق حوزه در فناوري سعهتو روند از هاسازي شرکتآگاه •
 هاشرکت تجاري هاياستراتژي بهبود به کمک و روزآمد

 یخصوص بخش نقش افزایش و مشارکت جلب ،انرژي و برق يحوزه در وکار کسب فضاي يتوسعه •
 توسعه و تحقیقات انجام در

 یتتحقیق وتوسعه در موضوعا هايانجام پروژهان براي یبنهاي دانشتکیه بر توانمندي شرکت •
 نوآورانه موضوعات و هافرصت شناسایی بهبود، و سازيهمچون بهینه

تجهیزات و تسهیالت قابل دسترس  ،ها از امکاناتبرخورداري شرکت دهی به منابع موجود وجهت •
 آورانهبنیان و فندانشهاي هاي مرتبط با فعالیتچه در پژوهشگاه و چه در نهادها و سازمان

صادراتی به  بازار يبنیان و توسعهحمایت همزمان از سمت عرضه و تقاضاي محصوالت دانش •
 بر گذاريصحه و المللیبین  و داخلی بازارهاي در محصوالت این هرچه سودمندتر منظور حضور

 محصوالت این کارآیی و عملکرد
هاي متخصصان و خبرگان، و آزمایشگاه ،سیعی از پژوهشگراني وپژوهشگاه نیرو با در اختیار داشتن شبکه

هاي حمایت از نوآوري، و متنوع تحقیقاتی و مرجع، و همکاري با نهادهاي حمایتی همچون مراکز رشد و صندوق
گذاري کالن مربوط به صنعت و برق و انرژي در سطح ملّی، عزم خود را جزم حضور فعال و مؤثر در فرآیند سیاست

 تحقیق گسترش و ي نوآوري و پیشبردبوم پویا و سرزندههاي الزم براي رشد و شکوفایی زیستاست تا زمینهکرده 
داخلی را فراهم کند و از این طریق به سهم خود صنعت پر افتخار برق و انرژي را  توانمندي مبناي پژوهش بر و

 یاري رساند. 1404انداز هاي بلند سند چشمدر دستیابی به هدف

 آوريسازي و اکتساب فندفتر تجاري 

 آوري پژوهشگاه نیرومعاونت فن

 1396 خردادماه
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 تعاریف و اختصارات عمومی

هاي این مجموعه برقرار است. موارد خاص به تناسب نامهي آیینتعاریف و اختصارات زیر به طور عمومی در همه
 تشریح شده است:ي مرتبط به طور جداگانه تعریف و نامهکاربرد در آیین

 پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه:

 آوري پژوهشگاه نیرومعاونت فن معاونت:

 آوري پژوهشگاه نیروسازي و اکتساب فندفتر تجاري سازي:دفتر تجاري دفتر/

ه و هاي پیشنهاد شدي تصویب حمایت از پروژهکه وظیفه» کمیسیون حمایت از تحقیقات و نوآوري« کمیسیون:
ها و مستندات پشتیبان آن را بر عهده دارد و از سه عضو ثابت و دو عضو متغیر بدین شرح نامهیینتصویب و تغییر آ

 تشکیل شده است:

 )و عضو ثابت سازي (دبیرنماینده دفتر تجاري -
 وري (عضو ثابت)آنماینده دفتر امور فن -

 نماینده دفتر امور پژوهشی (عضو ثابت) -

 مرتبط با درخواست وريآفني نماینده مرکز توسعه -

 درخواست ابط بتنماینده پژوهشکده مر -

دمت خ آوري پژوهشگاه نیرو که بسته به نوع حمایت یا محصول/ي فنهر یک از مراکز توسعه :/ مرکز توسعهمرکز
ي بررسی درخواست تا انتهاي از مرحله ي پژوهشگاه نیرویا نماینده مورد حمایت به عنوان عضو کمیسیون یا ناظر

 یت در فرآیند کار مشارکت دارد.حما

هاي مرجع مرکز آزمایشگاه«در مواردي که هویت آزمایشگاه به صراحت ذکر نشده است، منظور آزمایشگاه: 
 است.» پژوهشگاه نیرو

آورانه که طی بنیان یا فني خدمات یا تولید محصول دانشها و مؤسسات فعال در ارائهشرکت :/ متقاضیشرکت
هاي این مجموعه نامههاي موضوع آیینت در سامانه، درخواست برخورداري از تسهیالت و حمایتفرآیند رسمی ثب

 سازي اعالم کرده اند.را به دفتر تجاري
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ي ارزیابی وظیفه یا کمیسیون سازيي ارزیابی که بنا به تشخیص دفتر تجاريشخص متخصص یا کمیته ارزیاب:

 بر عهده دارد.هاي ثبت شده را فنی و اقتصادي درخواست

 نتأمیعنوان عامل اجرایی پژوهشگاه مسئولیت ه که باست اي سسهؤنهاد، بخش یا م :/ کارگزار مالیکارگزار
 بر عهده دارد. را هاحمایتاجراي اعتبارات مورد نیاز براي 

قاضی متي نظارت بر اجراي قرارداد بین که وظیفهمتخصص مرتبط با موضوع درخواست  يیا کمیته شخص ناظر:
یا تواند شخص حقیقی، ناظر می شود.ي پژوهشگاه معرفی میو پژوهشگاه را بر عهده دارد و به عنوان نماینده

 شود.که به پیشنهاد کمیسیون تعیین می باشد ي راهبري یا دستگاه نظارتکمیتهیک ي مرکز یا نماینده

یات ئتی پژوهشگاه نیرو که به همراه جزیدرخواست رسمی متقاضی براي برخورداري از امتیاز حما درخواست:
 سازي ثبت شده است.ي دفتر تجاريفنی پروژه و طرح کسب و کار در سامانه

شدن  و چابکآوري پژوهشگاه نیرو که به منظور یکپارچگی سازي و اکتساب فني دفتر تجاري: سامانهسامانه
 «و از آدرس  شوداستفاده میاطالع از روند پذیرش  فرآیند ثبت درخواست و

www.nri.ac.ir/Technology/commer_tech «.در دسترس است 

 مخاطبان
نین ي چهایی که تولید کنندهآورانه و شرکتبنیان و فنهاي پژوهشگاه نیرو به محصوالت و خدمات دانشحمایت

 گیرد.ي چنین خدماتی باشند تعلق میمحصوالت یا ارائه دهنده
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 روش اجراي عمومی

می آورانه با ثبت رسبنیان و فنهاي پژوهشگاه نیرو به محصوالت و خدمات دانشررسی و تخصیص حمایتفرآیند ب
 یابد:سازي آغاز و به شرح زیر ادامه میي دفتر تجاريدرخواست متقاضی در سامانه

 

  

ثبت درخواست و ارسال مدارك

بررسی درخواست و مدارك توسط دفتر تجاري سازي

ارزیابی فنی و تحلیل ریسک درخواست توسط ارزیاب

تصویب در کمیسیون

تأمین اعتبار توسط کارگزار

تنظیم و انعقاد قرارداد

نظارت بر حسن اجراي قرارداد

اجراي تعهدات مالی دو طرف در پایان کار
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 هاي عمومیوظایف و مسئولیت

ها و نامهآیین هاي پژوهشگاه،حمایتمجموعه  اجراي حسن مسئول و اجرا کننده »سازيتجاري دفتر« •
 کل اجراي مدیریت تواندمی خود صالحدید به و نیاز صورت در و باشدمی آن به هاي مربوطدستورالعمل

 .کند سپاريبرون بیرونی کارگزاران به را آن از بخشی یا
و  معین است زمانی چارچوب در متقاضی به درخواست هاي اعطاي حمایتگیرندهصمیمت »کمیسیون« •

 .کندي پژوهشگاه را در هر مورد تعیین میناظر یا نماینده
 متقاضیان معرفی شده توسط کمیسیون را به تسهیالت ارائه و اعتبارات تأمین مسئولیت »مالی کارگزار« •

 .دارد بر اساس ضوابط معین و مستندات الزم بر عهده
 اهپژوهشگ با کامل همکاري و ستندات مورد نیازم يارائه و ثبت درخواست در سامانه يوظیفه »متقاضی« •

 متقاضی بین قرارداد موضوع خدمات يارائه انتهاي در همچنین. دارد عهده به را نظارت و ارزیابی فرآیند در
متقاضی  .است پژوهشگاه هايهزینه جبران در خود مالی تعهدات اجراي به ملزم متقاضی پژوهشگاه، و

 در ها عمل نکند یاپذیرش و اجراي حمایت خود در طول فرآیند درخواست،ظایف چنانچه به تعهدات و و
 به شده وارد خسارات جبران به موظف شود، اطالعات ارائه شده توسط وي معلوم نادرستی زمانی هر

  .باشدمی پژوهشگاه
ا بر ر کمیسیون تأیید مورد هايیا پروژه متقاضیان به آزمایشگاهی خدمات يارائهي وظیفه »آزمایشگاه« •

ي ي امور مربوط به آزمایشگاه است، نمایندهعهده دارد و در مواردي که نیاز به ارزیابی یا اعالم نظر درباره
 رود. فنی پژوهشگاه نیرو به شمار می

میان  دقراردا اجراي نحوه بر نظارت يوظیفهي کمیسیون یا با تأیید آن، پس از انتصاب به وسیله »ناظر« •
دو جانبه  همکاري ينحوه و متقاضی سوي از شده ارائه هايگزارش ارزیابی و بررسی ،پژوهشگاه و متقاضی

 به بسته و کار آغاز در ناظر وظایف شرح .ي پژوهشگاه نیرو استو در این موارد نماینده دارد را بر عهده
.شودمی تعیین درخواست نوع و متقاضی شرایط
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 1396خردادماه  آورانهبنیان و فنمحصوالت و خدمات دانش

 

 آموزشي ترویج و نامهآیین 1

 کاربرد يدامنهو  هدف 1,1

هاي هاي ترویجی، آموزشی و اثربخشی کارگاههاي علمی پژوهشگران، حمایت از فعالیتدر راستاي ارتقاي توانمندي
سسات، مراکز پژوهشی و آموزشی، آوري با مؤسازي و اکتساب فنجاريعلمی و تخصصی و تقویت ارتباط دفتر ت

هاي تخصصی مرتبط با نیاز صنعت برق و انرژي، به ویژه مباحث ها و دورهکارگاهپژوهشگاه نیرو از برگزاري 
 کند.(مادي و معنوي) در صنعت برق و انرژي حمایت می آوري و مالکیت فکريسازي، انتقال فنتجاري

 تعاریف و اختصارات 1,2

 .است برقرار نیز نامهآیین این در) حاضر راهنماي نخست بخش در شده ذکر( عمومی اختصارات و تعاریف

 ي حمایت پژوهشگاهوهنح 1,3

 :شودمی ارائه زیر هايروش از یکی به نامهآیین این موضوع هايحمایت

هاي مورد ه شده توسط پژوهشگاه و یا سازمانآموزشی ارائ هايکارگاهاد امکان استفاده رایگان از ایج. 1,3
 توافق

و  سازيتجاريصاصی حوزه تحقیق و توسعه، اخت آموزشی هايهاي کارگاههزینه % 50حداکثر  پوشش. 2,3
 .شودنمی ارائه قبلبند هاي مباحثشان در دورهکه ، درخواست شدهمالکیت فکري 

  

 
 



  1,00ویرایش  آوريسازي و اکتساب فنتجاريدفتر  

 از نیرو پژوهشگاه هايحمایت از برخورداري راهنماي

 1396خردادماه  آورانهفن و بنیاندانش خدمات و محصوالت

 
 

 ها مسئولیتو  وظایف 1,4

 .است برقرار نامهآیین این در) حاضر راهنماي نخست بخش در شده ذکر( عمومی هايمسئولیت و وظایف

 روش اجرا 1,5

 1,3بند هاي کارگاه

  سازيي دفتر تجاريسامانه در دفتر آموزشی هايکارگاه برگزاري فراخوان -
 سازيي دفتر تجاريدر سامانه آموزشی هايکارگاهمتقاضیان شرکت در  نام ثبت -

 برگزاري کارگاه -

 (در صورت وجود) متقاضیان به کارگاه در شرکت گواهینامه ارائه -

 2,3هاي بند کارگاه

 سازي و دریافت کد رهگیريي دفتر تجاريدر سامانهدرخواست کارگاه موردنظر  -
توسط  هاآن بندياولویت و انرژي و برق صنعت نیاز اساس بر پیشنهادي هايکارگاه ارزیابی و بررسی -

 کمیسیون

 ي فرآیندمتقاضی براي ادامه به اطالع و سامانه در کمیسیونتصمیم  ثبت -

 هادر پرداخت هزینهو درخواست کننده کارگاه سهم پژوهشگاه میزان کارگاه و  برگزاري برآورد هزینه -

 بار موردنیازمین اعتتأ -
 کارگاه، برگزاري رسانیاطالع شامل(  دفتر توسط الزم هايهماهنگی و کارگاه برگزاري به مربوط امور انجام -

 ... ) و کارگاه اجراي حسن بر نظارت متقاضیان، از سنجی نظر متقاضیان، نام ثبت

 برگزاري کارگاه در صورت رسیدن به حدنصاب -
(در صورت وجود) متقاضیان به کارگاه در شرکت گواهینامه ارائه -
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 آوري و بازارسازي تغییرات فني آگاهنامهآیین 2

 کاربرد يو دامنه هدف 2,1

هاي ها، از پروژهآن تجاريتحقیقاتی و  هاياستراتژي بهبود به کمکها و سازي شرکتهآگا هدف باپژوهشگاه نیرو 
کنندگان و یالتی براي عرضهکند. به همین منظور تسهي برق و انرژي حمایت میآوري و بازار در حوزهرصد فن

ت ، محصوالهافرصت شناساییو  هانها در جآوريفن يتوسعه روندهاي مرتبط با پایش و پژوهش ان گزارشیمتقاض
 صنعت برق و انرژي ارائه نموده است. بازار تحلیل و ارزیابی و جدید و رقباي

 تعاریف و اختصارات 2,2

 وه،به عال ؛است برقرار نیز نامهآیین این در(ذکر شده در بخش نخست راهنماي حاضر)  عمومی اختصارات و تعاریف
 شود:موارد زیر تعریف می

هاي این که موضوع حمایت» آوري یا محصول یا بازار یا رقبافن«ي پایش یا رصد محصول پروژه :رصد گزارش
 نامه است.آیین

 ي رصد خواهد بود.آوري یا گروه پژوهشی پژوهشگاه نیرو که مجري پروژهي فنمرکز توسعه :مجري

 ي حمایت پژوهشگاهنحوه 2,3

 :شودارائه میهاي زیر به یکی از روشنامه هاي موضوع این آیینحمایت

 -برگیرد در را هاآوريیا فن محصوالت از ايمجموعه که- »صنعت« سطح درهاي رصد درخواست گزارش .1
 رايي آن بنتیجه و انجام پژوهشگاه منابع محل از کمیسیون تصویب با و متقاضی شرکت درخواست با

 . در دسترس خواهد بود عموم
توسط » مشترك تحقیقات« الگوي طریق از متقاضی، نیاز مورد آوريفن رصد اختصاصی هايگزارش .2

هاي مشترك به نسبت سهم آوردهاي پروژهي مرتبط، دستنامهشود. مطابق آیینپژوهشگاه اجرا می
 مشارکت متعلق به متقاضی و پژوهشگاه است.
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  هامسئولیتو  وظایف 2,4

قرار است؛ به عالوه، مه برناعمومی (ذکر شده در بخش نخست راهنماي حاضر) در این آیین هايمسئولیت و وظایف
 شود:زیر تبیین می ردمو

 .است پژوهش اجراي روند بر نظارت و پژوهشی تیم تخصیص و کردن فراهم مسئول »مجري«

 

 روش اجرا 2,5

 و سازيي دفتر تجاريسامانهوسط متقاضی در تمدارك مورد نیاز  ارسال، تکمیل فرم و ثبت درخواست -
 دریافت کد رهگیري

کفایت و مرتبط بودن  سازي، بررسی مدارك از نظر صحت،تجاري اعالم وصول درخواست توسط دفتر -
 حمایت نوع بادرخواست 

  کمیسیونارسال مدارك به  -
 و تعیین مجري هاپروژه بندياولویت اساس بر کمیسیون تصمیم -

 ي فرآیندمتقاضی براي ادامه به اطالع و سامانه در کمیسیونتصمیم  ثبت -

(گزارش رصد در سطح صنعت) تأمین اعتبار توسط مجري  1در صورت درخواست برخورداري از حمایت  -
آوري) از این (گزارش اختصاصی رصد فن 2شود. در صورت درخواست برخورداري از حمایت انجام می

 عمل خواهد شد.» مشتركتحقیقات «ي نامهمرحله به بعد بر اساس مفاد آیین

 پروژه قرارداد انعقاد تنظیم و -

  مجري توسط ناظر تعیینتشکیل تیم پژوهشی و  -
 قراردادانجام پروژه بر اساس  -

يپروژه پس از تأیید مجرانتشار نتایج  -

15 
 



 

  1,00ویرایش  آوريسازي و اکتساب فندفتر تجاري

هاي پژوهشگاه نیرو از راهنماي برخورداري از حمایت

 1396خردادماه  آورانهبنیان و فنمحصوالت و خدمات دانش

 

 پژوهشگر تأمین ينامهآیین 3

 کاربردي و دامنه هدف 3,1

التحصیالن کارگیري فارغبه  از مقاومتی، تولید و اشتغالاقتصاد پژوهشگاه در راستاي اجرایی نمودن اهداف 
زینههتأمین بخشی از  پژوهشگر و تخصیصاز طریق دانشگاهی، متخصصان و پژوهشگران در صنعت برق و انرژي 

 ناسایی، شو بهبود سازيینهبه یبلاز ق یسککم ر يهاپروژه و هاشرکت هاي تحقیقاتیبه فعالیت یشانهاي ا
  .کندحمایت میها و موضوعات نوآورانه فرصت

 تعاریف و اختصارات 3,2

 وه،به عال است؛ برقرار نامه نیزآیین این عمومی (ذکر شده در بخش نخست راهنماي حاضر) در اختصارات و تعاریف
 شود:موارد زیر تعریف می

هاي که در ارزیابی )پژوهشگر یا ، خبرهمتخصص ،دانشگاه یلالتحصفارغ( فرد حقیقی :/ کارشناسپژوهشگر
 نامه ثبت شده است.واجد شرایط موضوع این آیین صورت گرفته توسط پژوهشگاه، در فهرست پژوهشگران

 نامهاین آیینموضوع هاي دریافت حمایت برايارائه شده توسط متقاضی به پژوهشگاه  پژوهشی يپروژه :پروژه

 ي حمایت پژوهشگاههنحو 3,3

هشگر بر اساس پیشنهاد متقاضی: در این حالت پژوهشگاه پس از ارزیابی : تأمین پژواول حالت -3-1
و ارزیابی پروژه از  -که رابطه قراردادي با متقاضی ندارد-صالحیت کارشناس پیشنهاد شده 

کند. نکات زیر در این خصوص باید مد نظر اشتغال کارشناس پیشنهاد شده در پروژه حمایت می
 قرار گیرد :

 ریسک موفقیت پروژه و طرح کسب و کار متقاضی ارزیابی  -3-1-2
 پژوهشگاه در وي ارزیابی فرآیند اساس بر کارشناس عملی و علمی صالحیت ارزیابی  -3-1-3

 نیرو
 مستقیم هايهزینه بابت سال در نفرماه 12 سقف تا متقاضی هر از پژوهشگاه حمایت  -3-1-4

 ..).. یا ماه شش در نفر دو یا سال در نفر یک تحقیقات بابت( بود خواهد پروژه پرسنلی
 .خواهد بود 4ي مادهبر اساس  پروژهبه پژوهشگاه، پس از اتمام  هاینهبازگشت هز  -3-1-5
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مین پژوهشگر توسط پژوهشگاه: در این حالت پژوهشگاه کارشناس مورد نظر را (تا : تأحالت دوم -3-2

ناس کارشي گزینش و تخصیص کند. شیوهنفر به ازاي هر شرکت) به متقاضی معرفی می 2سقف 
ي ارزیابی خواهد بود. جبران خدمت ها بر اساس کیفیت پروژه و نتیجهبه فعالیت پژوهشی شرکت

در  یرنکات ز شود.ها بر اساس دستورالعمل داخلی تعیین میکارشناس تخصیص یافته به شرکت
 : یردگر مد نظر قرا یدخصوص با ینا

 متقاضی کار و کسب طرح و پروژه موفقیت ریسک ارزیابی -3-2-1
 .شودیمأمور به خدمت م یانتخاب و به محل متقاض یازمتخصص مورد ن -3-2-2
 کند.هاي وي را پژوهشگاه تأمین میکل هزینه -3-2-3
 خواهد بود. 4ي ها به پژوهشگاه، پس از اتمام پروژه بر اساس مادهبازگشت هزینه -3-2-4
 .شد خواهد مشخص کار انجام حسن بر نظارت براي پژوهشگاه سوي از ناظري -3-2-5

 

 هامسئولیتو  وظایف  3,4

قرار است؛ به عالوه، بر نامههاي عمومی (ذکر شده در بخش نخست راهنماي حاضر) در این آیینمسئولیت و وظایف
 شود:موارد زیر تبیین می

ي ملزم است شرایط الزم براي نظارت پژوهشگاه را بر اشتغال مؤثر پژوهشگر در پروژه »شرکت متقاضی« •
 تصویب شده فراهم آورد.

هاي ارائه شده از اجراي پروژه مطابق با قرارداد، بررسی و ارزیابی گزارش يوظیفه نظارت بر نحوه »ناظر« •
در وهشگاه را دارد. شرح وظایف ناظر سوي متقاضی و نحوه همکاري پژوهشگران تأمین شده از سوي پژ

 شود.آغاز کار و بسته به شرایط متقاضی و نوع طرح تعیین می

ند کاربهاي فرآی عنوان را به مبلغی ي مطلوب،یابی به نتیجهپس از دستملزم است  »یشرکت متقاض« •
اد پروژه تعیین و در قرارد ياولیه ارزیابی اساس این مبلغ بر کند. پرداخت پژوهشگاه به تأمین پژوهشگر

 صتخصی شکل به تواندمی سازي،تجاري دفتر و شرکت توافق صورت شود و درتأمین پژوهشگر درج می
 نامهآیین برمبناي محصول سازيتجاري پس از پروژه فکري مالکیت عواید ناشی از حقوق از درصدي

 به پژوهشگاه پرداخت شود. بازارسازي
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ي خدمت ارائه شده د چنانچه پروژه به نتیجه مطلوب نرسد، با تأیید ناظر، هزینهدهتعهد می »پژوهشگاه« •

ي مستقل از دانش فنی پروژه را در ت پژوهشگاه حق استفادهرا از شرکت مطالبه نکند. در این حال
 هاي دیگر خود خواهد داشت.پروژه

 روش اجرا 3,5

ي سازي دفتر تجاري، تکمیل فرم و ارسال مدارك مورد نیاز توسط متقاضی در سامانهثبت درخواست -
 و دریافت کد رهگیري

کفایت و مرتبط بودن  ،تجاري سازي، بررسی مدارك از نظر صحت اعالم وصول درخواست توسط دفتر -
 حمایت نوع با پژوهشی يپروژه

 ارسال مدارك به کمیسیون -

 قبول، تخصیص پژوهشگر و تعیین ناظر قابل هايپروژه بندياولویت اساس بر کمیسیون تصمیم -

 ي فرآیندمتقاضی براي ادامه به اطالع و سامانه تصمیم کمیسیون در ثبت -

 أمین اعتبارات حمایتت -

 قرارداد با متقاضی انعقاد تنظیم و -

 اعزام پژوهشگر و انجام پروژه بر اساس قرارداد -

 نظارت بر قرارداد و اشتغال مؤثر پژوهشگر -
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  1,00ویرایش  آوريسازي و اکتساب فنتجاريدفتر  

 از نیرو پژوهشگاه هايحمایت از برخورداري راهنماي

 1396خردادماه  آورانهفن و بنیاندانش خدمات و محصوالت

 

 ي خدمات آزمایشگاهینامهآیین 4

 ي کاربردو دامنه هدف 4,1

هاي کاهش هزینه هدف، پژوهشگاه نیرو با داخلی توان مبناي بر پژوهش و تحقیق گسترش و پیشبردبه منظور 
راي هاي آزاد بهاي مرجع و ارائه آزمایشگاهآزمایشگاهی بخش صنعت، تسهیل دسترسی بخش صنعت به آزمایشگاه

هاي مرجع توسط شرکتپژوهشگاه نیرو از ایجاد و تجهیز آزمایشگاه دهد.را ارائه می آزمایشگاهی خدماتعموم، 
تحقیقاتی شرکت هايي خدمات آزمایشگاهی براي پروژهصنعت برق و انرژي و نیز ارائهفعال در سسات ها و مؤ

 کند.حمایت می سیون برسد،یید کمیأت بنیان و محققین حقیقی که بههاي صنعتی و یا دانش

 تعاریف و اختصارات 4,2

وه، ؛ به عالاست برقرار نامه نیزآیین این عمومی (ذکر شده در بخش نخست راهنماي حاضر) در اختصارات و تعاریف
 :شودیم فیتعر ریموارد ز

 ي آزمایشگاه خواهد بود.ي توسعهکه مجري پروژهآوري پژوهشگاه نیروي فنز توسعهمرک مجري:

 ي حمایت پژوهشگاههنحو 4,3

 شود:هاي زیر ارائه مینامه به یکی از روشضوع این آیینهاي موحمایت

 توسعه و تحقیق هايپروژه براي هزینه کم آزمایشگاهی خدمات .1

 آزمون، طراحی خدمات جمله از آزمایشگاهی خدمات با مرتبط هايهزینه % 40 تا نیرو پژوهشگاه طرح این در
 لشک به پژوهشگاه تعرفه بر مبتنی را محصول توسعه و تحقیق مرحله در آزمون گزارش ارائه و اجرا سازي، آماده

 محصول فروش محل از دریافتی تسهیالت این بازپرداخت. کندمی تأمین طرح این اعتبارات محل از تسهیالت
 .گرددمی دریافت متقاضی

 هاي مرجع مشتركآزمایشگاه يگذاري در تجهیز و توسعهسرمایه .2

 ارکتمش« یا و »مالی تأمین« ينامهآیین در شده ذکر هايروش از نیرو پژوهشگاه متقاضی، درخواست نوع به بسته
 .کندمی مشارکت مرجع آزمایشگاه يتوسعه یا اندازيراه به مربوط »تحقیقات در
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 هامسئولیتو  وظایف 4,4

، ؛ به عالوهقرار استنامه برهنماي حاضر) در این آیینهاي عمومی (ذکر شده در بخش نخست رامسئولیت و وظایف
 :شودیم نییتب ریموارد ز

و نظارت بر روند  ي همکاري آزمایشگاه پژوهشگاهشیوه ،یپژوهش میت صیتخص ،مسئول فراهم کردن »يمجر«
 است. ،پروژه ياجرا

 روش اجرا 4,5
و  يسازيدفتر تجار يدر سامانه یتوسط متقاض ازیفرم و ارسال مدارك مورد ن لی، تکمثبت درخواست -

 يریکد رهگ افتیدر
و مرتبط بودن  تیکفا مدارك از نظر صحت، یبررس ،يسازيوصول درخواست توسط دفترتجار اعالم -

 تیدرخواست با نوع حما
د تا فرستبه آزمایشگاه می (خدمات آزمایشگاهی) دفتر، درخواست را 1درصورت درخواست حمایت نوع  -

مرجع  يهاشگاهیو توسعه آزما زیدر تجه يگذارهیسرما( 2شده اقدام شود. خدمات نوع ي توافقطبق تعرفه
بر ي کار و در صورت تصویب و تعیین مجري، ادامهشود ) درخواست در کمیسیون مطرح میمشترك

  .عمل خواهد شد» مشترك قاتیتحق« ينامهنییاساس مفاد آ
 ندیفرآ يادامه يبرا یدر سامانه و اطالع به متقاض ي بررسینتیجه ثبت -
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  1,00ویرایش  آوريسازي و اکتساب فندفتر تجاري

هاي پژوهشگاه نیرو از راهنماي برخورداري از حمایت

 1396خردادماه  آورانهبنیان و فنمحصوالت و خدمات دانش

 

 خصوصی بخش با مشترك پژوهشی همکاري، ي حمایت از تحقیقاتنامهآیین 5

 کاربرديو دامنه هدف 5,1

 همکاري طریق از بخش خصوصی هايشرکت يتوسعه و تحقیق هايواحد از حمایت راستاي در نامهآیین این
 تحقق به کمک ضمن تا است شده تهیه پژوهشی يپروژه شکل به هاشرکت این با تحقیقات در پژوهشگاه مشترك

 افزایش و مشارکت جلب و انرژي و برق يحوزه در کار و کسب فضاي يتوسعه موجب مقاومتی، اقتصاد اهداف
در  که شوندمی حمایت این مشمول هاییشود. پروژه R&D يتوسعه و تحقیقات انجام در خصوصی بخش نقش

 و بر اساس دنباش) نیرو پژوهشگاه توسط شده تهیه( برق صنعت هايآوريفن يتوسعه راهبردي اسناد راستاي
 خدمات یا محصوالت صادرات قابلیت د و یانداراي بازار داخلی باشطرح کسب و کار ارائه شده از سوي متقاضی 

 زیر اصلی هاي حوزه از یکی حداقل در هاآن موضوعهمچنین  و کنند ایجاد برق صنعت براي را مهندسی و فنی
 :گیرد قرار

 ،آالت ماشین تجهیزات، قطعات، اصالح و جایگزینی ساخت     

 ،وريآفن توسعه و نوآوري سازيبومی جذب  
 پیشرفته هايفناوري جذب بر کیدتأ با وريبهره افزایش موجود، یندهايفرآ سازيبهینه 

  جدید تولیدي محصوالت يتوسعه و طراحی 

 تولید در داخلی منابع و مواد سهم افزایش 

 تولید ياولیه مواد شده تمام قیمت کاهش 

 کاربردي افزارهاي نرم يتوسعه و تولید 

 جدید مدیریتی فنی، خدمات يتوسعه   

 اختصارات و تعاریف 5,2
  .است برقرار نیز نامهآیین این در) حاضر راهنماي نخست بخش در شده ذکر( عمومی اختصارات و تعاریف
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 ي حمایت پژوهشگاههنحو 5,3

 1 بند در شده ذکر هايحوزه در کهرا  هاییپروژه باالسري بدون عملیاتی مستقیم يهزینه ٪50 تا نیروپژوهشگاه 
طرح توجیه فنی و اقتصادي و  داراي باید هاپروژه این همچنین. دهدپوشش می، پس از ارزیابیرا شود میانجام 

 هتوسع دست در یا موجود داخلی مشابه هاينمونه يدارا پروژه موضوع چنانچه. دنباش قابلیت بازگشت سرمایه
 .شود ارائه الزم است شودمی شده پیشنهاد پروژه تمایز به منجر که اقتصادي و فنی الیلباشد، د

 هامسئولیتو  وظایف  5,4

قرار است؛ به عالوه، نامه برهنماي حاضر) در این آیینعمومی (ذکر شده در بخش نخست را هايمسئولیت و وظایف
 شود:موارد زیر تبیین می

 .است پژوهش اجراي روند بر نظارت و پژوهشی تیم تخصیص و کردن فراهم مسئول »مجري«

 اجراروش  5,5

سازي و ي دفتر تجاري، تکمیل فرم و ارسال مدارك مورد نیاز توسط متقاضی در سامانهثبت درخواست  -
 دریافت کد رهگیري 

 پروژه بودن مرتبط و کفایت صحت، نظر از مدارك بررسی سازي، دفترتجاري توسط درخواست وصول اعالم -
 درخواست بررسی جهت ارزیاب تعیین و حمایت نوع با پژوهشی

  ارزیاب توسط پیشنهادي يپروژه ارزیابی ریسک -
 ارسال مدارك به کمیسیون  -

 و تعیین مجري هاپروژه بندياولویت اساس بر کمیسیون تصمیم -

 ي فرآیند متقاضی براي ادامه به اطالع و سامانه تصمیم کمیسیون در ثبت -

 مجري توسط ناظر تعیین -
  مجري توسط قرارداد اختصاصی و عمومی شرایط تنظیم -
 پژوهشگاه جاري روند پیمودن با تمشارک قرارداد انعقاد -
  پروژه پایان تا گزارش ارائه و پروژه انجام روند ادامه -
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هاي پژوهشگاه نیرو از راهنماي برخورداري از حمایت

 1396خردادماه  آورانهبنیان و فنمحصوالت و خدمات دانش

 

 پوشش ریسک تحقیقاتنامه حمایت از تحقیقات، آیین 6

 کاربرد يدامنه و هدف 6,1
 طریق از ایدارپ توسعه بر کیدتأ که توسعه ششم برنامه و کشور کلی هايسیاست قراردادن نظر مد با نیرو پژوهشگاه

 وششپ طریق از آورانهفن و بنیاندانش محصوالت توسعه و تحقیق از حمایت به اقدام ،دارد بنیان دانش هايشرکت
 طرح داراي باید حمایت این مشمول هايپروژه. است نموده نوآورانه و پرریسک هايپروژه قالب در ریسک
 ریسک. گیرند قرار قبول قابل ریسک محدوده در پژوهشگاه ارزیابی اساس بر و باشند اقتصادي -فنی سنجیامکان
 وششپ( فنی مسائل از ناشی شده تعیین هدف به رسیدن عدم ریسک از است عبارت نامهآیین این پوشش تحت

 داده انجام درستی به را خود تعهدات تمامی شرکت و محقق آن در که شرایطی از است عبارت نیز فنی ریسک
 از تفادهاس با شرکت که است حالتی نامهآیین این موضوع). باشد شده مواجه شکست با پروژه وجود این با و باشند
 انجام را توسعه و تحقیق يپروژه نیرو پژوهشگاه جز دیگري محقق از استفاده یا خود يتوسعه و تحقیق واحد

 یمتقاض شرکت، که حالتی در. دارد را تحقیقات در گذاريسرمایه ریسک پوشش تقاضاي پژوهشگاه از و دهدمی
 داماق »پژوهشی مشترك همکاري« نامه آیین مطابق باشد، پژوهشگاه با مشترك طوربه توسعه و تحقیق انجام

 .شودمی

 ریف و اختصاراتاتع 6,2
 وه،به عال است؛ برقرار نامه نیزآیین این عمومی (ذکر شده در بخش نخست راهنماي حاضر) در اختصارات و تعاریف

 شود:موارد زیر تعریف می

نامه از سوي شرکت متقاضی ي موضوع این آییني تحقیق و توسعهی انجام پروژه: تیم پژوهشی که متولّمحقق
 ي شرکت، خواه پیمانکار شرکت) باشد.(خواه واحد تحقیق و توسعه
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 ه حمایت پژوهشگاهنحو 6,3

تیم تحقیقاتی معرفی شده براي انجام پروژه را  ،منظور تحلیل ریسک)پژوهشگاه نیرو عالوه بر ارزیابی پروژه (به 
 ي مطلوب پروژه، طبقکند و بسته به نتیجهکار شرکت) ارزیابی میشرکت باشد، چه پیمان R&Dنیز (چه واحد 

 دو وضعیت زیر عمل خواهد کرد:

 ي پروژه، مبلغی را به عنوان کاربهايي ارزیابی اولیه) اگر پروژه به نتیجه مطلوب برسد، شرکت بر اساس نتیجه1
، سازيکند. پرداخت این مبلغ در صورت توافق شرکت و دفتر تجاريپوشش ریسک به پژوهشگاه پرداخت می

تواند به شکل تخصیص درصدي از حقوق مالکیت فکري پروژه به پژوهشگاه (به تناسب ریسک پذیرفته شده) می
 باشد.» نامه بازارسازيآیین«حصول برمبناي و یا مشارکت در منافع حاصل از فروش م

رز در صورت مح-شود ي مطلوب نرسد یا با شکست مواجه شود، پژوهشگاه نیرو متعهد می)  اگر پروژه به نتیجه2
شدن این موضوع که شرکت و محقق اقدامات مورد نیاز و تعهدات خود را مطابق قرارداد منعقد شده به درستی 

 ها و اقدامات پژوهشی متقاضیصوري از طرفین صورت نگرفته باشد و همچنین ناظر نیز گزارشانجام داده اند هیچ ق
جبران نماید. دانش فنی حاصل شده از  ٪50هاي مستقیم تحقیقاتی را تا سقف بخشی از هزینه -را تأیید کند

ها، سب با میزان تأمین هزینهگیرد و منافع بعدي حاصل از آن متناپروژه به طور کامل در اختیار پژوهشگاه قرار می
 متعلق به هر دو طرف خواهد بود.

 و مسئولیت ها وظایف  6,4
 .قرار استنامه برهنماي حاضر) در این آیینعمومی (ذکر شده در بخش نخست را هايمسئولیت و وظایف
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 روش اجرا 6,5

 و سازيتجاري دفتر يسامانه در متقاضی توسط نیاز مورد مدارك ارسال و فرم تکمیل درخواست، ثبت -
 رهگیري کد دریافت

کفایت و مرتبط بودن   ،خواست توسط دفترتجاري سازي، بررسی مدارك از نظر صحتاعالم وصول در -
 حمایت و تعیین ارزیاب جهت بررسی درخواست نوع با پروژه پژوهشی

 ارزیاب  توسط پیشنهادي يریسک پروژه ارزیابی -

 ارسال مدارك به کمیسیون  -

 و تعیین ناظر هاپروژه بندياولویت اساس بر کمیسیون تصمیم -

 ناظر  توسط قرارداد تنظیم شرایط عمومی و اختصاصی -

 جاري پژوهشگاه روند با پیمودن تمشارک قرارداد انعقاد -

 ادامه روند انجام پروژه و ارائه گزارش تا پایان پروژه -

3ي خاتمه قرارداد مطابق ضوابط ماده -
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 استانداردسازيي نامهآیین 7

 کاربرد يدامنه و هدف 7,1

و صحه المللیبین و داخلی بازارهاي محصوالت و خدمات تحت حمایت در بهتر حضور هدف با نیرو پژوهشگاه
 کند.آورانه حمایت میبنیان و فنکارایی آنها، از فرآیند استانداردسازي محصوالت دانش و عملکرد گذاري بر

 تعاریف و اختصارات 7,2

وه، به عال .است برقرار نامه نیزآیین این عمومی (ذکر شده در بخش نخست راهنماي حاضر) در اختصارات و تعاریف
 شود:موارد زیر تبیین می

 نیرو پژوهشگاه پژوهشی گروه یا آوريفن يتوسعه مرکز: مجري

 ي حمایت پژوهشگاهوهنح 7,3

 شود:هاي زیر ارائه مینامه به یکی از روشضوع این آیینهاي موحمایت

 تدوین استاندارد: .1

بنا به درخواست متقاضی مبنی بر عدم وجود استاندارد متناسب با محصول داخلی تولید شده، پژوهشگاه نیرو 
 کند. اقدام به تهیه، تدوین و تصویب استاندارد مورد نیاز می

 تأییدیه محصوالت نوآورانه:  .2

آوارنه که داراي خط تولید صنعتی فنسازي محصول در صورت پذیرش درخواست متقاضی براي تجاري
هاي مورد نیاز براي صدور گواهی کیفیت تأمین هزینهطی فرآیند ارزیابی، پژوهشگاه در  پس از ،باشدمی

ي نامهآیین 3ماده  2کند. ضوابط بند مشارکت می  % 50گذاري خطر پذیر تا سقف محصول به شکل سرمایه
 بود.تأمین مالی در این حالت حاکم خواهد 
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 هامسئولیت و وظایف  7,4

 ه،عالو به است؛ برقرار نامهآیین این در) حاضر راهنماي نخست بخش در شده ذکر( عمومی هايمسئولیت و وظایف
 :شودمی تبیین زیر موارد

 .ي تدوین استاندارد و تعیین ناظر را بر عهده داردوظیفه» مجري« •
هاي مورد تأیید را بر عهده هاي استاندارد یا ارجاع به آزمایشگاهانجام آزمون يوظیفه» آزمایشگاه« •

 دارد.

 روش اجرا 7,5
 ، تکمیل فرم و ارسال مدارك مورد نیاز توسط متقاضی در سامانه و دریافت کد رهگیريبت درخواستث -
بودن   کفایت و مرتبط ،، بررسی مدارك از نظر صحتسازيتجاري صول درخواست توسط دفتراعالم و -

 حمایت . نوع درخواست با

 ارسال مدارك براي ارزیابی -

 مجري ها و تعیینپروژه بندياولویت اساس بر کمیسیون تصمیم -

 ي فرآیند متقاضی توسط دفتر براي ادامه به اطالع و سامانه تصمیم کمیسیون در ثبت -

 قرارداد توسط مجري انعقاد و مالی تأمین و تنظیم قرارداد -

هاي اي در بازهف قرارداد و ارائه گزارشات مرحلهاساس قرارداد توسط متقاضی یا طر انجام پروژه بر -
 زمانی مشخص مطابق با قرارداد.

 گذاري آن توسط ناظررد و صحههاي عملکبررسی گزارش -

 ناظر توسط طرف دو تعهدات اجراي حسن و قرارداد پایان تأیید -
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 مالی تأمیني نامهآیین 8

 کاربرد يدامنه و هدف 8,1

 برتوسعه پایدار از طریقکید لی کشور و برنامه ششم توسعه که تأهاي کنیرو با مد نظر قرار دادن سیاست پژوهشگاه
گذاري ارائه تسهیالت در قالب سرمایه از طریق آورانهبنیان و فناز محصوالت دانش ،بنیان دارنددانش هايشرکت

 .کندحمایت مینامه و ضمانتخطر پذیر، تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت 

 تعاریف و اختصارات 8,2

 .است برقرار نیز نامهآیین این در(ذکر شده در بخش نخست راهنماي حاضر)  عمومی اختصارات و تعاریف

 ي حمایت پژوهشگاهوهنح 8,3

 شود:هاي زیر ارائه مینامه به یکی از روشضوع این آیینهاي موحمایت

هاي مالی و اعتباري  وام و کمک :محصول تولید و ساخت براي استقرار شرکت، تسهیالت ارائه .1
 تجهیزات و امکانات منظور تأمین فضاي دفتر، توسعه براي تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به

وابط شود. ضجدید از طریق کارگزار به متقاضی اعطا می صنعتی واحد ایجاد یا صنعتی تولید با مرتبط
 ل کارگزار خواهد بود.میزان تسهیالت و چگونگی بازپرداخت آن طبق روا

در صورت استقرار شرکت در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو، ضوابط آن مرکز به عنوان کارگزار  :تبصره
 پژوهشگاه در اعطاي این حمایت برقرار خواهد بود.

پس از اعالم طرح تجاري متقاضی و تصویب آن توسط کمیسیون، پژوهشگاه  :پذیر خطر گذاريسرمایه .2

گذار با متقاضی مشارکت سازي محصول، به عنوان سرمایهاردادي، در تأمین مالی تجارينیرو با انعقاد قر
گذاري پژوهشگاه در پروژه و مشارکت ي کمک مالی از طریق سرمایهشامل ارائه کند. این حمایت صرفاًمی

قبیل ي از هاي فنی یا سایر مواردگذاري است. چنانچه کمکدر سود یا زیان بر حسب میزان سرمایه
ا ی» پوشش ریسک تحقیقات«ي نامهنظر متقاضی باشد، این کار از طریق آیینها و تجهیزات مدآزمون

 قابل اجرا خواهد بود.» همکاري مشترك در تحقیقات«
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پس از اعالم طرح تجاري متقاضی و تصویب آن در کمیسیون، پژوهشگاه نیرو منابع مالی  :نامهضمانت .3

نامه ي جبران مبلغ ضمانتکند؛ نحوهزیر را  براي متقاضی تضمین و ارائه می هاينامهبراي صدور ضمانت
نامه، پرداخت از محل سود پرداخت نقدي کاربهاي صدور ضمانت«هاي توسط شرکت از یکی از روش

 سازيبر حسب توافق با کارگزار و دفتر تجاري» پروژه، یا سهیم شدن در حقوق مالکیت معنوي پروژه
 خواهد بود:

 آورانهبنیان یا فنشرکت در مناقصات انجام خدمات یا تولید محصوالت دانش ينامهضمانت •

 ات تقبل شده در قرارداد شرکت متقاضی با کارفرماي خودعهدتي حسن انجام نامهضمانت •

 حسن انجام کار محصول یا خدمت ارائه شده به کارفرما توسط متقاضی ينامهضمانت •

 خت به کارفرما به منظور تأمین پرداخت آغاز به کار متقاضیپرداي پیشنامهضمانت •

 

 هامسئولیتو  وظایف  8,4

 ه،عالو به است؛ برقرار نامهآیین این در) حاضر راهنماي نخست بخش در شده ذکر( عمومی هايمسئولیت و وظایف
 :شودمی تبیین زیر موارد

 متعهد و نمایدمی اقدام کارگزار موردنیاز مدارك و کار و کسب طرح هتهی به نسبت »متقاضی« •
 یا تسهیالت بازپرداخت در را خود تعهدات نیرو، پژوهشگاه با قراردادش مفاد اساس بر شودمی

 .کند ایفا محصول معنوي مالکیت یا سود در مشارکت
گذاري خطرپذیر یا مسئولیت تأمین اعتبارات و ارائه تسهیالت مالی و سرمایه »کارگزار مالی« •

هاي مورد توافق با پژوهشگاه نامه را به متقاضی برعهده دارد. کارگزار مطابق با هزینهضمانت
 دهد.اعتبارات را در اختیار افراد معرفی شده از سوي پژوهشگاه قرار می
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 روش اجرا 8,5

 رم و ارسال مدارك مورد نیاز توسط متقاضی در سامانه و دریافت کد رهگیريثبت درخواست، تکمیل ف -
پروژه کفایت و مرتبط بودن  از نظر صحت، سازي، بررسی مداركالم وصول درخواست توسط دفترتجارياع -

 حمایت و تعیین ارزیاب جهت بررسی درخواست نوع با پژوهشی

 زیاب ار توسط پیشنهاد شده يفنی و ریسک پروژه ارزیابی -

 ابلق هايپروژه بندياولویت اساس بر متقاضی به حمایتی امتیاز اعطاي خصوص در کمیسیون گیريتصمیم -
 پروژه پذیرش صورت در ناظر و تعیین دسترس در يبودجه و قبول

 تأمین مالی حمایت اعطا شده توسط کارگزار -

ي به نوع حمایت پژوهشگاه طبق ماده/ دفتر (بسته کارگزار توسط قرارداد تنظیم شرایط عمومی و اختصاصی -
3( 

 دفتر پاراف کارگزار، پاراف متقاضی، شامل: امضاي( جاري پژوهشگاه روند با پیمودن قرارداد انعقاد -
 )ي رسمی کارگزارآوري یا نمایندهفن معاون بازرگانی، امضاي و حقوقی امور پاراف سازي،تجاري

 انجام تعهدات اولیه توسط پژوهشگاه -

 ها به ناظرمفاد قرارداد توسط متقاضی و ارائه گزارشانجام  -

 سازياتمام تعهدات قرارداد با تأیید ناظر و دفتر تجاري -
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 ي بازارسازيآیین نامه 9

 کاربرد يدامنه و هدف 9,1

از  رانه،آوبنیان و فنو بازاریابی براي محصوالت و خدمات دانش بازار توسعهپژوهشگاه نیرو براي تحریک تقاضا و 
 کند.ي تسهیالت و پوشش ریسک حمایت میمتقاضیان خرید محصوالت و خدمات مورد نظر از طریق ارائه

 تعاریف و اختصارات 9,2

وه ؛ به عالاست برقرار نیز نامهآیین این در(ذکر شده در بخش نخست راهنماي حاضر)  عمومی اختصارات و تعاریف
 شود:موارد زیر تعریف می

 گاهپژوهش اجرایی عامل بعنوان و پذیرفته را پژوهشگاه شرایط که ايسسهمؤ یا بخش نهاد،: بازاریابی کارگزار
 .دارد عهده بر را بنیاندانش خدمات و محصوالت بازاریابی مسئولیت

 ي حمایت پژوهشگاهوهنح 9,3

 :شودمی ارائه زیر هايروش از یکی به نامهآیین این موضوع هايحمایت

خریداران  کلیه طرح، این اساس بر :لیزینگ به خریداران محصوالت نوآورانهارائه تسهیالت پرداخت 
 هیالتتس دانش بنیان از محصوالت بـازار توسـعه و فـروش افـزایش منظـور بـه تواننـدمـی بنیاندانش محصوالت 

موردنظر را به صورت هاي مربوط به خرید محصول یا خدمت در این طرح خریدار هزینه. نمایند استفاده لیزینگ
 نماید و فروشنده بهاي محصول وشود) به کارگزار پرداخت میاقساط (به ترتیبی که در قرارداد لیزینگ توافق می

 توافق گلیزین قرارداد در که ترتیبی یا بههاي سرویس کارگزار به صورت یکجا خدمت موردنظر را پس از کسر کارب
 کند.شود، از کارگزار دریافت میمی

 شود.اعطاي این حمایت از طریق صندوق پژوهش و نوآوري صنعت برق و انرژي انجام می :تبصره

 محصوالت از استفاده در خریدار ریسک کاهش منظور به نیرو : پژوهشگاه پوشش ریسک محصوالت نوآورانه
 نعقادا طریق از است،تولیدکنندگانی که محصوالتشان داراي قابلیت رقابت در بازار  از حمایت و داخلی نوآورانه
 این از استفاده و نصب از ناشی محتمل خسارت جبران به متعهد نوآورانه محصوالت ریسک پوشش قرارداد

 عملکرد و کیفیت تضمین گواهینامه داراي که محصوالتی منظور بدین. گرددمی خریدار براي بنیاندانش محصوالت
 تقاضیم. گیرندمی قرار حمایت این پوشش تحت ریسک تحلیل و فنی ارزیابی از پس باشندمی ذیصالح مراجع از
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 از ازيستجاري دفتر با توافق صورت در یا مستقیم طور به ریسک پوشش در را پژوهشگاه سهم و کاربها تواندمی

 .کند پرداخت محصول فروش از درصدي محل

بنیان به شرط تأیید کیفیت هاي دانش: محصوالت شرکتنوآورانه ي محصوالتفراهم سازي خرید یکپارچه
گیرند. کارگزار پژوهشگاه نیرو طی قراردادي، سفارش ساخت توسط پژوهشگاه نیرو تحت پوشش این برنامه قرا می

برداران در میزان معینی از محصوالت یا خدمات شرکت را صادر و خرید آن محصوالت یا خدمات را توسط بهره
دم تحقق شرایط، کارگزار رأساً اقدام به خرید محصوالت یا خدمات کند. در صورت عصنعت برق خود تضمین می

 کند.موضوع قرارداد می

 هامسئولیتو  وظایف  9,4

 به است؛ قرار بر نامهآیین این در) حاضر راهنماي نخست بخش در شده ذکر( عمومی هايمسئولیت و وظایف
 :شودمی تبیین زیر موارد عالوه،

ي نظارت بر حسن اجراي قرارداد میان پژوهشگاه و فروشنده و خریدار را بر عهده دارد وظیفه »ناظر« •
هاي عملکرد و بازرسی از محصول یا خط ي اقدامات الزم از قبیل دریافت و بررسی گزارشو کلیه

 تولید را به منظور حصول اطمینان از عملکرد محصول بر عهده دارد.

، نماید. پس از شناساییبنیان مییی و مذاکره با خریداران محصوالت دانشاقدام به شناسا  »متقاضی« •
ها نماید و پس از توافق با آندر مذاکرات با خریداران شرایط تسهیل خرید را به خریداران اعالم می

 نماید.بر اساس ضوابط اختصاصی استفاده می 3از خدمات بند 
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 روش اجرا 9,5

 نیاز در سامانه و دریافت کد رهگیري .ال مدارك موردو ارس، تکمیل فرم بت درخواستث -

،کفایت و مرتبط بودن صول درخواست توسط دفترتجاري سازي، بررسی مدارك از نظر صحتاعالم و -
 حمایت و تعیین ارزیاب جهت بررسی درخواست نوع درخواست با

 ارزیاب  توسط پیشنهادي (ارزیابی فنی محصول) يریسک پروژه ارزیابی -

 گیري کمیسیون و تعیین ناظر (درصورت تصویب درخواست)تصمیم -

 تأمین مالی توسط کارگزار مالی -

 پاراف سازي،تجاري دفتر پاراف طرف، دو شامل: امضاي( جاري پژوهشگاه روند با پیمودن قرارداد انعقاد -
 )آوريفن معاون بازرگانی، امضاي و حقوقی امور

 نظارت بر حسن اجراي قرارداد -

 مالی در پایان پروژهاجراي تعهدات  -
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  1,00ویرایش  آوريسازي و اکتساب فنتجاريدفتر  

 از نیرو پژوهشگاه هايحمایت از برخورداري راهنماي

 1396خردادماه  آورانهفن و بنیاندانش خدمات و محصوالت

 

 ي حمایت از صادراتنامهآیین 10

 کاربرد يدامنه و هدف 10,1

محصوالت و  صادراتی بازار توسعه هدف با بنیان رادانش محصوالت صادرات پژوهشگاه نیرو خدمات حمایت از
 ونهاینگ طریق از هاشرکت صادرات تا است نموده فراهم را امکان این و نمایدمی ارائه آورانهو فن بنیاندانش خدمات
 .یابد تسریع خدمات

 تعاریف و اختصارات 10,2

 .است برقرار نیز نامهآیین این در(ذکر شده در بخش نخست راهنماي حاضر)  عمومی اختصارات و تعاریف

 ي حمایت پژوهشگاهوهنح 10,3

کند و شکل تسهیالت تأمین میهاي خدمات زیر را به هزینه % 50گذار تا سقف پژوهشگاه نیرو به عنوان سرمایه
 به سازي،يتجار دفتر و شرکت توافق صورت را در مبلغ تسهیالت دریافتی یا بخشی از آن توانند کلمتقاضیان می

 نای موضوع هايپرداخت کنند. حمایت پژوهشگاه فروش محصول شرکت به از درصدي نقدي یا تخصیص شکل
 :شودمی ارائه زیر هايروش از یکی به نامهآیین

 به منظور تأمین اطالعات موردنیاز در رابطه با  هاي بازاریابی صادارتی:مشاوره و سازماندهی تیم .1

 توسعه در مسیر بنیان و فناورانهدانش محصوالت صادرات فرآیندهاي و المللی بین بازاریابی تجارت، قوانین
تی صادار بازاریابی هايتیم ازمانی بهاي و سبنیان پژوهشگاه نیرو خدمات مشاورهمحصوالت دانش صادرات
 دهد. ارائه می

ا و هاخذ گواهینامه پتنت، پژوهشگاه نیرو در فرآیند ثبت ییدیه محصوالت در بازارهاي هدف: اخذ تأ .2
 کند.بنیان به بازارهاي جهانی حمایت میهاي بین المللی الزم جهت ورود محصوالت دانشییدیهتأ

 اضیمتق است الزم حمایت این از استفاده منظور بهاي بین المللی: هتسهیالت شرکت در نمایشگاه .3

 .دهد ارائه پژوهشگاه به را المللی بین بازار به ورود جهت الزم هاییدیهمجوزها و تأ

 

 هامسئولیتو  وظایف  10,4

 .است برقرار نامهآیین این در) حاضر راهنماي نخست بخش در شده ذکر( عمومی هايمسئولیت و وظایف

 
 



  1,00ویرایش  آوريسازي و اکتساب فنتجاريدفتر  

 از نیرو پژوهشگاه هايحمایت از برخورداري راهنماي

 1396خردادماه  آورانهفن و بنیاندانش خدمات و محصوالت

 
 اجراروش  10,5

 مدارك مورد نیاز توسط متقاضی در سامانه و دریافت کد رهگیري ارسال، تکمیل فرم و درخواستثبت  -

کفایت و مرتبط بودن   ،صول درخواست توسط دفترتجاري سازي، بررسی مدارك از نظر صحتاعالم و -
 .تعیین ارزیاب جهت بررسی درخواست حمایت و نوع با پروژه پژوهشی

 کارشناس ارزیاب  توسط پیشنهادي يریسک پروژه ارزیابی -

 کمیسیون تصمیم -

 تأمین مالی توسط کارگزار مالی -

 پاراف سازي،تجاري دفتر پاراف طرف، دو شامل: امضاي( جاري پژوهشگاه روند با پیمودن قرارداد انعقاد -
 )آوريفن معاون بازرگانی، امضاي و حقوقی امور

 نظارت بر حسن اجراي قرارداد -
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