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مقدمه
پژوهشگاه نیرو به منظور کمک به واحدهای فناور تحت حمایت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی (به اختصار مرکز) در
پرداخت هزینههای خدمات تخصصی در راستای تحقق ایده محوری ،اعتباری را به نام اعتبار خدمات مهندسی برای ایشان تعیین
مینماید .منظور از اعتبار خدمات مهندسی در این آیین نامه اعتباری است که توسط مرکز برای خدماتی از قبیل امکان استفاده از
آزمایشگاهها و فضاهای کارگاهی ،ارزشگذاری فناوری ،مدیریت داراییهای فکری ،واسطهگری و بازاریابی فناوری ،توسعه صادرات و
غیره در نظر گرفته میشود.
ماده :1
اعتبار خدمات مهندسی صرفاً به شرکتها و واحدهای فناور مورد حمایت مرکز (اعم از حضوری و غیرحضوری) و در راستای حمایت
از تحقق ایده محوری مصوب تعلق میگیرد .مرجع تصویب ایده محوری ،شورای مرکز است .این اعتبار میتواند از محل منابع داخلی
پژوهشگاه و یا ردیفهای متفرقهای که دولت به این منظور اختصاص میدهد تأمین شود.
ماده :2
سقف اعتبار به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب هیأت رییسه پژوهشگاه نیرو در چارچوب بودجه ساالنه مصوب هیأت امناء تعیین می
گردد .میزان اعتبار برای هر واحد تحت حمایت مرکز در طول مدت زمان حمایت به پیشنهاد رییس مرکز و تصویب شورای مرکز
تعیین میشود.
ماده :3
واحد فناور موظف است هزینه خدمات مهندسی دریافت شده را حداکثر معادل یک و نیم برابر مبلغ بدهی به تشخیص رییس مرکز
به یکی از دو روش زیر به مرکز پرداخت نماید .متقابالً ،مرکز موظف است مدارك و مستندات مالکیت فکری و نتایج طرحهای واحد
فناور را به وی واگذار نماید.
3ـ1ـ تسویه بدهی مربوط به هزینه خدمات مهندسی به صورت نقدی ،حداکثر ظرف مدت دو سال پس از خروج از مرکز.
3ـ2ـ واگذاری حق االمتیاز ( )Royaltyنتایج ایده محوری (اعم از محصوالت و خدمات مستقیم و غیر مستقیم) به مرکز به پیشنهاد
واحد فناور و تأیید رییس مرکز.
3ـ3ـ انتقال دیون از طریق عقد قرارداد با یکی از واحدهای فناور تحت حمایت مرکز معادل دو برابر بدهی ،با تأیید رییس مرکز.
ـ تبصره  :1واحد فناور میتواند با تأیید رییس مرکز ،دیون خود را به صورت ترکیبی از روشهای مندرج در بندهای  2-3 ،1-3و
 3-3پرداخت نماید .در هر حال واحد فناور موظف است حداقل  %33بدهی خود را به صورت نقدی ظرف مدت شش ماه
پس از خروج از مرکز تسویه نماید.
ـ تبصره  :2زمان بازپرداخت بدهیهای مربوط به استفاده از خدمات مهندسی میتواند به پیشنهاد رییس مرکز و با تصویب
ـ تبصره  :3در صورت عدم تحقق ایده محوری به دالیلی که خارج از قصور واحد فناور باشد ،پس از ارایه گزارش توجیهی از
سوی واحد فناور ،به پیشنهاد رییس مرکز و تصویب هیأت رییسه پژوهشگاه نیرو ،تمام یا بخشی از بدهی واحد فناور می-
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هیأت ردیسه پژوهشگاه به مدت یک سال افزایش یابد.
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تواند در قبال حفظ تمام یا بخشی از حقوق مالکیت فکری طرح مذکور از باز پرداخت معاف گردد .در اینگونه موارد
پژوهشگاه نیرو با واحد فناور در مورد خرید بخش یا تمام حقوق مالکیت فکری(مادی) طرح توافق مینماید.
ماده :4
دستورالعمل اجرایی این آیین نامه به پیشنهاد رییس مرکز به تصویب هیأت رییسه پژوهشگاه نیرو میرسد.
ماده :5
کل دیون بازپرداخت شده ،در ردیف درآمدهای مرکز تلقی شده ،باید در جهت حمایت از واحدهای فناور و یا سایر برنامههای
مصوب مرکز هزینه شود.
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