تسهیالت حمایتی از فناوران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان مصوب شورای فناوری
دانشگاه مورخ 1396/01/26
.1متقاضیان در صورتی مشمول استفاده از این تسهیالت قرار میگردند که در تمامی گواهی ها ،مجوز ها ،مقاالت و  ...منتج از فعالیت فناورانه
آدرس دقیق دانشکده ،مرکز تحقیقاتی را بانضمام نام کامل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درج نموده باشند.
.2سهم دانشگاه از محصوالت و فناوری های تولید شده به میزان  10درصد می بایست در گواهی های ثبت و مجوزها درج گردد.
.3متقاضیان به ازای هر محصول ( یک فناوری) حداکثر یکبار می توانند از تسهیالت شرکت در جشنواره داخلی و یکبار نیز از تسهیالت شرکت
در جشنواره خارجی استفاده نمایند.
.4در خصوص جشنواره های داخلی ( موراد  )14-13برای جشنواره های استانی هزینه تشویقی  5میلیون ریال ،جشنواره های منطقه ای 7
میلیون ریال و جشنواره های کشوری  10میلیون ریال باشد.
 -5این مصوبات برای فعالیتهای فناورانه پس از تاریخ  1396/02/01الزم االجراست.
ردیف

کمک هزینه و تشویقی ( میلیون ریال )

شرح فعالیت

1

تاسیس شرکت دانش بنیان به عنوان مدیر یا عضو هیات مدیره
مستندات  :مجوز معاونت علمی و فناوری /تائیدیه پارک علم و فناوری استان /اساسنامه شرکت

30

2

اجرای طرح فناورانه داخلی دانشگاه
مستندات  :گواهی اجرای طرح  /پروپوزال طرح

مطابق آئین نامه طرح های تحقیقاتی

3

اجرای طرح فناورانه چند مرکزی با خارج از دانشگاه
مستندات  :گواهی اجرایطرح  /پروپوزالطرح

( 20عالوه بر کمک هزینه اجرای طرح)

4

ساخت محصول در حجم آزمایشگاهی و نمونه
مستندات  :تائیدیه رئیس دانشکده مربوطه  /تائیده دفتر توسعه فناوری سالمت دانشگاه  /ارائه نمونه ساخته شده

7

5

ساخت محصول تجاری شده
مستندات  :قرارداد فروش  /مجوز مربوطه از وزارت بهداشت  /گواهی مالکیت محصول

 30به عالوه گرنت به میزان  200میلیون ریال بابت
اجرای یک طرح فناورانه

6

ساخت محصول استراتژیک
مستندات  :تائیدیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  /تائیدیه دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت متبوع /

 50به عالوه گرنت به میزان  300میلیون ریال بابت
اجرای یک طرح فناورانه

7

ثبت اختراع داخلی به ازای هر درصد مالکیت مادی
مستندات  :گواهی ثبت اختراع  /گواهی طرح فناورانه مربوطه  /تائیدیه کاربردی بودن از سازمانهای مرتبط  /تائیدیه بدیع بودن

0.2

8

ثبت اختراع بین المللی (پتنت) به ازای هر درصد مالکیت مادی
مستندات  :گواهی ثبت اختراع بین المللی /

2

9

ثبت محصوالت داخلی در کشورهای غیر اروپایی و امریکابه ازای هر درصد مالکیت مادی
مستندات  :گواهی ثبت اختراع بین المللی /

2

10

ثبت محصوالت داخلی درکشور های اروپایی  ،اتحادیه اروپا و امریکابه ازای هر درصد مالکیت مادی
مستندات  :گواهی ثبت اختراع بین المللی /

2

11

کسب جایزه رتبه اول  ،دوم یا سوم از جشنواره های خارجی
مستندات  :گواهی یا تقدیرنامه از جشنواره

 20بعالوه هزینه شرکت در جشنواره مطابق آئین نامه
شرکت در کنگره های بین المللی ( یکبار در سال )

12

کسب جایزه رتبه اول از جشنواره های داخلی
مستندات  :گواهی یا تقدیرنامه از جشنواره

هزینه شرکت در جشنواره مطابق آئین نامه شرکت در
کنگره داخلی ( دو بار درسال ) بعالوه هزینه تشویقی

کسب جایزه رتبه دوم و سوم از جشنواره های داخلی
مستندات  :گواهی یا تقدیرنامه از جشنواره

هزینه شرکت در جشنواره مطابق آئین نامه شرکت در
کنگره های داخلی( یکبار در سال ) بعالوه هزینه
تشویقی

شرکت و برپایی غرفه در نمایشگاههاو فن بازارهای داخلی
مستندات  :گواهی یا تقدیرنامه از نمایشگاه مربوطه یا تائیده دفتر توسعه فناوری سالمت

هزینه اجاره غرفه بعالوه هزینه سفر مطابق آئین نامه
شرکت در کنگره های داخلی( حداکثر دو بار در سال )

شرکت و برپایی غرفه در نمایشگاهها و فن بازارهای خارجی
مستندات  :گواهی یا تقدیرنامه از نمایشگاه مربوطه یا تائیده دفتر توسعه فناوریس سالمت

هزینه اجاره غرفه بعالوه هزینه سفر مطابق آئین نامه
شرکت در کنگره های داخلی( با تائید شورای فناوری
حداکثر یکبار در سال )
3

13

14

15

16

ارائه آموزش های مجازی مرتبط با فناوری برای اساتید/دانشجویان/فناوران به ازای هر  10نفر ساعت
مستندات  :گواهی تدریس از معاونت تحقیقات و فناوری

17

تهیه محتوای آموزشی فناوری بصورت مولتی مدیا به ازای هر جلسه  1ساعته
مستندات  :گواهی تائیدیه از معاونت تحقیقات و فناوری  /فایل آموزشی مربوطه

20

