معرفی طرح دستیارفناوری

اهداف و دستاوردهای طرح دستیار فناوری
•

افتتنایش مهتتارت هتتا واستتتعدادهای

•

مهارت آموزی به دانشجویان جهت ورود به بازار کار

•

ارتقاء توان اشتتاا پتریری دانشتجویان و بهبتود

دانشجویان
•

ارتقاء توان پاستخگویی دانشتگاه بته

موقعیت های شالی به محض فارغ التحصیلی
•

نیازهای جامعه
•

تقویت واحدهای فناور با تامیه نیتروی

های تحصیلی
•

انسانی متخصص
•

توسعه همکاری متقابتل پتارک علتم و

•

افنایش اثربخشی فارغ التحصیالن در داخل کشور و
جلوگیری از خروج نخبگان

•

فناوری و دانشگاه
جهت دادن به برنامه تحقیی و توستعه

کسب درآمد دانشجویان و کمک بته تتدمیه هنینته

تعمیتتی یتتادگیری و افتتنایش اثربخشتتی آمتتوز
دانشگاهی با بکارگیری مفاهیم آموخته شده

•

واحدهای فناور

افنایش غنای رزومه دانتش آموختگتان بتا اع تای
گواهی دستیار فناوری

•

کاربردی کردن پایان نامه های تقاضامحور

با راهبری و هدایت دو نهاد دانشگاه و پارک علم و فناوری استان

گزارش عملکرد شش ماهه مراكز رشد -آبان 1393

اعضای کمیته ارزیابی :رئیس
پارک ،معاونیه پژوهش و فناوری
دانشگاههای ذیربط ،معاون فناوری
و نوآوری پارک و معاون پشتیبانی
پارک

اعضای شورای پریر  :معاون
فناوری و نوآوری پارک ،مدیر امور
موسسات ،کارشناس جرب و
پریر و نماینده واحد فناور

مجری طرح :پارک علم و
فناوری و معاونت پژوهش و
فناوری دانشگاه

متقاضی طرح :دانشجویان
کارشناسی ،ارشد و دکترا

طرح آزمایشی به
مدت یک سا

طرح دستیار فناوری

ارائه گنار عملکرد
به وزارت پس از هر
دوره

حمایتها و مشوقها
مهلت ارسا تقاضای
ورود به دوره
کارشناسی :پس از پایان نیمسا ششم
کارشناسی ارشد :پس از پایان نیمسا دوم
دکترا :پس از پایان نیمسا چهارم

تامیه مالی
تامیه حی النحمه دستیار فناوری توسط
پارک علم و فناوری

مدت دوره

گواهی دوره

دوره  6ماهتتته بتتترای متتتدت مجمتتتو
 300ساعت

گواهی پایان دوره برای متقاضیان و
واحدهای فناور ،توسط پارک

حمایت مالی
پس از تایید گنارشات ارزیابی ماهیانه؛
به ازای  50ساعت در ماه به ازای هر ماه مبلغ
• یک میلیون تومان برای کارشناسی
• دو میلیون تومان برای ارشد
• سه میلیون تومان برای دکترا

حمایت واحدهای فناور
ارائه وام بدون بهره ،تخصیص فضای
بیشتر ،افنایش سقف امتیازات سالیانه در
چارچوب قوانیه پارک در پایان طرح

سازوکار اجرایی طرح دستیار فناوری
ارزیابی
واحدهای فناور
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مصاحبه در
شورای
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پایان
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منتخب

صدور گواهی
شرکت در
دوره

ثبت نام
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پایان فرایند و
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ثبت نام
واحدهای
فناور

ارزیابی اولیه
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انعقاد تفاهم
نامه پارک و
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تایید نهایی
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امضای قرارداد
دستیار فناوری

شرو

سازوکار اجرایی طرح دستیار فناوری
1

انعقاد تفاهم نامه پارک و دانشگاه

صددر فرمددجور شددت ررددجرهروفرو ف ر ر
اطالعرفسددی بر ددنروا دد ر رطیر تسدد ر
وا گی
اطالعرفسی برمجاختانروفرسدح راسدنین
تس رپیفک
ی ینرپترشر یمنرایر( یمنر ر نر دیو)ر
تس رپیفک

2

ثبت نام واحدهای فناور
پذیجشر احررمنی فر جراسیسراف یی بر
سیال ن
حرارثجرظجمیهر عراوروسنییفرمنی فیر
تس رپیفکر ر جراسیسر نی عر یلب
خصیصبر عیینر بررتو.
عراورظجمیهراخنصیصبر نرطجر قحعر
نرصتفتر جا ج
عراور نقیضبر جایرطجر احررمنی ف،ر
تس رپیفکر خصر بررتو.

اف یی بر احررمنی فروفرچیفچتبرضتا
پیفکرختاطرر تو.
میدددارسدددی ی ن،ر راادددالورردددجای ر
اخنصیصبر(فرنن،ر قحعر حصیلبر ر)...ر
رافائنر ج ی نرطجحر رمعیلیهرطییرو ف

3

ثبت نام متقاضی

ثبهر یوروفرسی ی ن
افائنرمجور شت ررجرهروفرو ف ر یر یییرر
اسنیورفاطنمی/ر عی نرآ ت ربروا  ر
هلددهر قیضددییر ف ور ددنرو ف ر ددجایر
ریفرنیسبرپسرا رپییینر یمرسیل رم،ر
جایرافرررپسرا رپییینر یمرسدیلرو و،ر
ددجایرورنددجارپددسرا رپییددینر ددیمرسددیل
چهیفو
افائدنرف ددنرحدی یراطالاددیترسددتا ر
آ ت رب،رپژ طبر راججایب
حرارثجر ینرثبهر دیو،ر 10ف رپدسرا ر
صر فر شت ررجرهروفرو ف رختاطرر تو.
ظجمیددهر شددی راسددنزیو را رو ف روفرطددجر
قحعری بیف
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 4ارزیابی واحدهای فناور و متقاضی

5

اف یی برا لینر نقیضیینر تس رپیفکر
جههر جفسبر رافکرثبهر یو

اف یی برا لینرجههر جفسدبرطدجحر احدر
منی فر ر یزانرا نیی اترآنر تس رپدیفکر
جههرحضتفروفرمجاینر

7

ارزیابی متقاضی منتخب
جفسددبروفختاسددهر صددیحبنر احددرطییر
منی فر جایر نقیضبر تس رپدیفکرجهدهر
طجحروفررتفایرپذیجش

ارزیابی اولیه متقاضیان

8

مصاحبه در شورای پریر
اف یی برا لینر نقیضیینر تس رپیفکر
جههر جفسبر رافکرثبهر یو

 6انتخاب متقاضی جهت مصاحبه
اف یی برطییرا لینر نقیضبرجههرا شیور
صیحبنر تس ر احرطییرمنی ف

 9تایید نهایی توسط کمیته ارزیابی
یییدرر هددییبر تسد ررمینددنراف یددی بروفر
صددتفتراحددجا رصددالحیهر رپددذیجشر
نقیضبروفر صیحبن

سازوکار اجرایی طرح دستیار فناوری
10امضای قرارداد دستیار فناوری
ا ضییرقجافواور ندعرامدییراطالادیتر تسد ر
احررمنی فر ر نقیضبر ر یفگذافیروفرسی ی ن
ااالور جا برقحعرطم یفیر تسد رپدیفکر دنر
احررمنی فر ر نقیضبروفرصدتفتراادالورادرور
مییارطجمینر نرطم یفی
12پایان فرایند و پرداخت مالی
پجواخددهر ددیلبر ر ددتنرطیر نددتیر ددنر یییددرر
گزافریتر یطیی نر تس رپیفک
ر بر یی گینرا نیدی ر هدییبرگزافردیتر دجایر
طجررافورا رطجمینرحراقار70
پجواخددهرحمییددهر ددیلبرپددسرا رپییددینرو ف ر
تسحصنر نرپژ طشر رمنی فیراسنین

 11ارزیابی حسه انجام کار
اف یددی بر یطی ددنر تسدد رپددیفکر ر جفسدددبر
گزافشرطییراف ریی بر یفگذافیررر روفرسی ی نر
تس ر احررمنی فر ر نقیضب
ثبددددهرفمهر آ ددددرر نقیضددددبروفرسی ددددنمر
حضتف غییبرپیفک

 13صدور گواهی شرکت در دوره
افائنرگتاطبرپییینرو ف رطدجحروسدنییفرمندی فیر
تس رپیفکر نر احررمنی فر ر نقیضدبرپدس ا ر
ا میورمجاینر
وفرصتفترارورا شیور عهراتر تسد رطدجمین،ر
تام ر لغبررر ر را ینرردجرهروفرطدجحرفار
وفرآنرسیلر ختاطندررواردهر رپجواخدهر دیلبر
ا شیور ختاطرررر.
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