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دارد

بسمه تعالي

رئیسان واحدهای مراکز استان (دبیران هیاتهای امنای استانها)، واحدهای جامع مستقل دانشگاه آزاد اسالمی

با سالم واحترام
پیرو بخشنامه شماره ۵۵۸۸۵/ص/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ درباره هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و 
شرکتهای دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای آموزشی، به آگاهی میرساند باتوجه به سئواالت مکرر 

واحدهای دانشگاهی درباره پرداخت هزینه یاد شده، به منظور یکسان سازی نحوه هزینه کرد موارد زیر اعالم میشود:
۱- ردیف ۲ بخشنامه مورد نظر صرفا مربوط به شرکت های دانش بنیانی  است که ۱۰۰ درصد مالکیت آن با 
واحدهای دانشگاهی است و واحدهای دانشگاهی با تایید شورای پژوهش و فناوری می توانند نسبت به انتخاب فرد 

آگاه و مطلع در این باره اقدام کنند.
تبصره: مبلغ تعیین شده در بخشنامه، حداکثر تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است و واحد دانشگاهی بسته به مورد و طبق 
نظر شورای پژوهش و فناوری (کمتر از سقف تعیین شده)، نسبت به میزان پرداختی آن در چارچوب قرارداد (با نظر 

حقوقی واحد دانشگاهی) اقدام میکند.
۲-در صورت مشارکت واحد دانشگاهی با سایر افراد در اجرای یک پروژه یا تشکیل یک شرکت هرگونه هزینه کرد 

پس از گرفتن مجوزهای الزم با توجه به میزان سهام دانشگاه انجام گیرد.
تبصره: واحد دانشگاهی نمیتواند نسبت به پرداخت هزینه تهیه برنامه کسب و کار برای افراد یا شرکتهایی که رابطه 

آنان با دانشگاه مشخص نیست اقدام کند. 
۳- یکی از وظایف مراکز رشد واحدهای دانشگاهی مشاوره و راهنمایی هسته ها و واحدهای فناور مستقر در آن است. 
بنابراین این مراکز میتوانند از مشاور مورد تایید شورای مرکز رشد برای کمک و راهنمایی این افراد از شروع نگارش 
طرح کسب و کار تا ثبت شرکت دانش بنیان استفاده کرده و با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوط، از بند ۳ 

بخشنامه یاد شده برای پرداخت حق مشاوره اقدام کنند.

رونوشت:
ـ جناب آقای دکتر حمید میرزاده رئیس محترم دانشگاه آزاد اسالمی برای آگاهی؛

ـ جناب آقای دکتر مرتضی احسانی معاون محترم اداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمی برای آگاهی؛
ـ اداره کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت به همراه سوابق؛




