سواالت متداول مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 .1آدرس سامانه ثبت نام چیست؟
Reg.utstpark.ir
 .2فراخوان چه زمانی است؟
فراخوان برنامه های حمایتی مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک دانشگاه تهران معموال در هر فصل برگزار
خواهد شد .البته امکان برگزاری فراخوان به صورت خاص با محوریت مشخص نیز غیر از این فراخوان ها
وجود دارد.
 .3شماره پیشتیبانی مرکز نوآوری و کارآفرینی چیست؟ (واتساپ)
09021166585
 .4دریافت مشاوره در رابطه با ایده ها هم میشه با شماره تلفنی که پین نمودید تماس بگیریم؟
بله شماره های پارک  88220700-3داخلی  140/164/154در زمان های کاری پاسخگوی شما می
باشند.
 .5آیا میشه تیم نداشت و به صورت انفرادی استارت کنیم؟
طبق دستورالعمل برنامه های حمایتی رویش و شکوفایی یکی از موارد مهم داشتن تیم کاری با حداقل
سه نفر به همراه مسئول هسته می باشد.
 .6چند تا ایده میشه ثبت کرد؟ امکان ثبت بیشتر از یک ایده هست؟
از هر مسئول هسته فقط یک طرح پذیرفته می شود .در صورت ثبت چند ایده فقط می توان به عنوان
عضو هسته در تیم حضور داشته باشید
 .7کاربرگ ها رو از کجا دریافت کنیم؟
کاربرگ های مربوطه در آخرین مرحله ثبت روی سایت برای دانلود در دسترس قرار می گیرد.
.8

متن قرارداد ارائه قابل دسترسی خواهد بود؟

متن قرارداد برنامه های حمایتی برگرفته از دستورالعمل برنامه ها می باشد که بعد از پذیرش در مرکز نوآوری
وکارآفرینی در دسترس می باشد.

 .9تضمین بر عدم دزدی ایده چیست؟
سالیانه تعداد بسیار زیادی از صاحبان ایده با حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از برنامه های
حمایتی استفاده کرده اند و تمامی داوران از اساتید مجرب و متعهد دانشگاه تهران می باشند  .همچنین
به منظور جلوگیری از سرقت ایده می بایست تمامی اعضای گروه توافق نامه و قرارداد همکاری امضا کنند
و حضور افراد امین در تیم کاری بر عهده مسئول هسته می باشد.
 .10با توجه به شرایط کرونا دفاع حضوری هست؟
در سال های گذشته ارزیابی میان دوره به صورت غیر حضوری و با ارائه کاربرگ گزارش و فیلم ویدئویی و
ارزیابی پایان دوره به صورت حضوری برگزاری میشد .اما در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا و
وجود محدودیت ها تمامی مراحل طرح به صورت غیر حضوری و آنالین برگزار می شود.
 .11مدت زمان تکمیل پرونده چقدر می باشد؟
به هر پرونده تا زمان تکمیل فقط دو هفته زمان اختصاص داده می شود.
 .12هر پرونده چند بار جهت رفع نقص می تواند ارسال شود
هر پرونده فقط دو بار جهت رفع نقص ارسال خواهد شد.
 .13آیا تا پایان مدت زمان فراخوان برای تکمیل پرونده فرصت داریم؟
خیر .از زمان ثبت نام فقط دو هفته به منظور تکمیل پرونده فرصت می باشد.
 .14برای دریافت هزینه های طرح ارائه پیش فاکتور کفایت می کند یا می بایست فاکتور ارائه شود؟
برای اعالم هزینه های طرح ارائه فاکتور رسمی الزامیست .در صورت پذیرش به عنوان هسته شرایط موارد
هزینه کرد در اختیار مسئول هسته قرار می گیرد.
 .15در نهایت پس از پایان پروژه ،مالکیت معنوی طرح متعلق به چه کسی است؟
در برنامه های رویش و شکوفایی حمایت از هسته های مرکز هدف اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
می باشد که با در نظر گرفتن پذیرش در هر یک از برنامه های حمایتی و نوع اختتام موفق ،ناموفق و یا ناتمام
مالکیت معنوی طرح متفاوت خواهد بود.
 .16پارک چند درصد از سهام شرکت رو برای خودش بر میدارد؟
در صورتی که جذب سرمایه از طریق دفتر انتقال فناوری پارک انجام شود متناسب با مبلغ قرارداد
درصدی از آن به عنوان کارگزاری طرح کسر می شود.
 .17آیا امکانش هست که تحت عنوان یک شرکت ثبت شده حقوقی برای این طرح های حمایتی
درخواست داد؟

در صورتیکه به عنوان شرکت تمایل به حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را دارید می بایست
در فراخوان های مرتبط با مرکز رشد شرکت نموده و برای حضور در برنامه های حمایتی مرکز نوآوری و
کارآفرینی می بایست در قالب یک تیم کاری و با داشتن ایده در فراخوان ها شرکت نمایید.
 .18تفاوت در اختیار گذاشتن و انتقال مالکیت فکری چیست؟
در اختیار گذاشتن طرح به این معناست که پارک به عنوان نماینده از طرف شما به منظور جذب سرمایه
برای طرح می باشد.
انتقال مالکیت فکری در صورتی اتفاق می افتد که طرح منجر به اختتام ناموفق و یا ناتمام شود که در این
صورت مالکیت فکری طرح می بایست به پارک منتقل شود.
 .19کارگاه ها هم هزینه دارد؟
هزینه های کارگاه و دوره های آموزشی که برگزار خواهند شد از محل اعتبار حمایتی پرداخت خواهند شد.
 .20طبق گفته شما در صورت ناموفق بودن طرح ما باید ایده رو در اختیار شما یا مرکز مالکیت
معنوی قرار بدیم دلیلش چیه؟
این امر فقط جهت هماهنگی اعضای تیم کاری می باشد که خود را موظف به اتمام طرح بدانند و بیشتر
جنبه ی ضمانتی برای پیشبرد مراحل طرح طبق توافقات دارد و تنها برای تیم هایی اتفاق می افتد که
حقیقتا طرح را رها کرده و هیچ تعهدی نسبت به قرارداد فی مابین و مکاتبات و اطالع رسانی ها ندارند.
 .21طرح ناموفق هم مبلغ حمایتی را پس بدهد و هم مالکیت ایده اش را از دست بدهد منطقی
نیست؟
طرح ناموفق در صورتیکه نتواند مبلغ اعتبار حمایتی را پرداخت نماید می تواند مالکیت فکری طرح را به
پارک منتقل نماید.

