مقدمه
شیوه نامه حاضر به منظور آشنایی شتابدهندهها با روال همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تنظیم شده است .مخاطبین
این برنامه ،شتتتابدهندههایی هستتتند ه د تتد ع تتویت و همکاری با پارک را دارند .همچنین مدت این برنامه یک ستتال بوده و در
صورت تایید پارک برای ادامه همکاری در دورههای یک ساله دابل تمدید است.
تعریف شتابدهنده :شتابدهنده از ابتدای ار یک استارتاپ تا مراحل پیشرفته تر مانند  MVPیا حتی نسخه دموی مح ول،
ا ستارتاپ را تحت پو شش خود درمیآورد .به عبارت دیگر ،شتابدهنده مر زی ا ست ه امکان ر شد سریع و صحیح ا ستارتاپها و
شر تها را محیا می سازد .شتابدهنده در وادع مجموعهای امل از خدمات موردنیاز برای پیش ر شد و ر شد یک سب و ار نوپا
نظیر منابع مالی ،انواع مشاوره ،فناوریها و تجهیزات مختلف را در یک بازه زمانی وتاه در اختیار استارتاپها درار میدهد.

هدف:
ایجاد بستری جهت همکاری شتابدهندهها با پارک
تقویت و حمایت از تیمهای استارتاپی و شر تهای نوپا

نکته:
* مزایای دانونی پارک شامل معافیت های مالیاتی و بیمه مشمول شتابدهندهها نمیباشد.
* بر اساس درخواست شتابدهنده در اربرگ "درخواست همکاری شتابدهنده با پارک" ،نوع همکاری مشخص شده و بر اساس آن،
نوع درارداد مشخص و تنظیم میشود.
* در صورتی ه شتابدهنده بیش از یک دوره همکاری مناسب با پارک داشته باشد ،گواهی رضایت از همکاری توسط پارک صادر
میشود.

فرآیند اجرای برنامه






پذیرش شتابدهنده
انعقاد درارداد ع ویت و اخذ حق ع ویت
شروع ارائه خدمات
ارزیابی عملکرد شتابدهنده توسط پارک (واحد ارزیابی و مر ز نوآوری و ارآفرینی)
تمدید همکاری با شتابدهنده /خاتمه همکاری

پذیرش
 معیارهای پذیرش
معیار

توضیحات

شتابدهنده

 حدادل  1سال سابقه فعالیت در حوزه شتابدهی
 حسن سابقه

 تیم ارشناسی مجرب و ماهر در حوزه شتابدهی
 سرمایه گذاران همکار با شتابدهنده
برنامه خدمات

 فهرست خدمات ،شرایط ارائه و تعرفه آن (جهت استفاده هستههای فناور پارک)



فرآیند پذیرش



تکمیل و ارائه اربرگها و مستندات توسط شتابدهنده



پرداخت هزینه بررسی تقاضا



بررسی اولیه اربرگها و مستندات اولیه شتابدهنده توسط مر ز نوآوری



بررسی اربرگها و مستندات شتابدهنده توسط مدیریت پذیرش و ارزیابی



بررسی در ارگروه ارزیابی



بررسی در شورای پذیرش



صدور ابالغیه پذیرش /رد درخواست

* نتایج بررسی تقاضا ،امکان تجدید نظرخواهی ندارند .در صورتی ه پس از صدور ابالغ پذیرش ،شتابدهنده از ادامه همکاری با پارک
من رف شده یا برای انعقاد درارداد طی مهلت اعالم شده اددام ننماید ،ابالغ پذیرش شتابدهنده لغو میشود.
* شتابدهنده هایی ه دارای مجوز فعالیت از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میباشند ،میتوانند با ارائه مستندات مراحل
پذیرش و ارزیابی را در مدت زمان وتاهتری طی نمایند.

فرآیند انعقاد قرارداد عضویت






تدوین درارداد توسط پارک
ام ای درارداد توسط شتابدهنده و ام ای تعهدنامه منع افشای اطالعات
ارائه درارداد ام ا شده و ت امین الزم توسط شتابدهنده به پارک
ام ای درارداد توسط پارک
ابالغ درارداد توسط پارک

ارزیابی عملکرد




فرآیند ارزیابی
ارائه گزارش عملکرد توسط شتابدهنده
ارزیابی عملکرد و اعالم نتیجه توسط پارک

* در صورت عدم ح ور در ارزیابی عملکرد ،ابالغ پذیرش و درارداد ع ویت لغو می شود .در این صورت شتابدهنده به مدت یک سال
مشمول محرومیت از همکاری با پارک و جرایم مندرج در درارداد خواهد بود.
* مواردی ه به عنوان تخلف شتابدهنده محسوب می شود شامل موارد زیر است و پارک مخیر است نسبت به فسخ درارداد و خاتمه
همکاری اددام نماید:
 عدم حفظ محرمانگی و مالکیت معنوی اطالعاتی ه حسب مورد توسط پارک یا واحدهای فناور (هستهها و شر تها) ع و
پارک در اختیار شتابدهنده درار گرفته یا به واسطه ح ور در محیط پارک به آن دسترسی دارد شامل :اسناد ،مدارک،
درارداد ،دانش فنی ،اطالعات مالی ،م حاسباتی ،سخت افزارها ،نرم افزارها و سایر اطالعات مربوط به ایدهها ،طرحها و
پروپوزالها در هر دالبی ه باشد اعم از اینکه دید محرمانه داشته باشد یا نداشته باشد و شتابدهنده را ملزم به عدم افشای
اطالعات مذ ور میگرداند.
 انجام ایدهها ،طرحها ،پروپوزال ها و موضوعات دراردادهایی ه به دلیل ارائه خدمات شتابدهی در اختیار وی درار دارد :به
صورت مستقل و بدون اطالع صاحب ایده ،طرح ،پروپوزال و درارداد
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نحوه فعالیت شتابدهنده در پارک












* در صتتورت ارائه پیشتتنهاد همکاری در خارج از موارد ش ر شتتده ،پیشتتنهاد در اربرگ نحوه همکاری با شتتتابدهنده دابل بررستتی
میباشد.
استفاده از ف ای ار اشترا ی پارک
استفاده از ف اهای در اختیار پارک
تامین گرنت هستهها ،منتورینگ ،مشاوره ،راهبری
درخواست ع ویت در شبکه فناوری
درخواست شعبه مر ز نوآوری
تأمین گرنت برنامه های حمایتی مر ز نوآوری و ارآفرینی
تعامل در حمایت از هسته های برنامه های حمایتی مر ز نوآوری و ارآفرینی
دوره شتابدهی برای هسته های برنامه های حمایتی مر ز نوآوری و ارآفرینی
برگزاری رویدادهای ارآفرینی به صورت مشترک
د وره های آموزشی و دوره همی ها
تجاری سازی ایده ها ،مح والت و خدمات فناورانه

اختتام برنامه
اختتام همکاری بر اساس زمان و متناسب با یکی از موارد شیل خواهد بود:
 درخواست شتابدهنده
 بر اساس نتایج ارزیابی دورهای و به دلیل عدم رضایت پارک از عملکرد شتابدهنده
 احراز تخلف شتابدهنده و فسخ درارداد ع ویت شتابدهنده
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