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 به  نام خدا

 کرهاًشاُ پسشکی علَم داًشگاُ

 سالهت فٌاٍری رشد هرکس

 ِ اه  ًُ ایشیَ ُ  هرکس رشد ّای هستقر در  شرکتتشَیقی  حوایتّ  شگا ُ دًا  علَم پسشکی کرهاًشا

 12/05/1331تاریخ تٌظین: 

 هقدهِ -1هادُ 

دساشی ياحدَای فىايز زاستای تًاومىپصشکی کسماوشاٌ ي دز علًم َای مسکص زشد  مامًزیتاَداف ي  ٍتا عىایت ت

شرکت تشَیقی ّای  حوایتشیَُ ًاهِ " ،دز تجازی ساشی دستايزدَای پژيَشی ي تًسعٍ کسة ي کاز داوش تىیان

 گسدد. میتٍ شسح شیس تديیه ي اتالغ  "علَم پسشکی کرهاًشاُداًشگاُ رشد  هرکسّای هستقر در 

 تعاریف ٍ اصطالحات -2 هادُ

 داوشگاٌ علًم پصشکی کسماوشاٌ :دانشگاه .1

 مسکص زشد فىايزی سالمت داوشگاٌ علًم پصشکی کسماوشاٌ :مرکز .2

 شسکت َای عضً مسکص زشد فىايزی سالمت فناور:واحد  .3

 شًزای فىايزی مسکص زشد فىايزی سالمت :شورا .4

 ی تشَیقیاًَاع حوایت ّا -3 هادُ

 استمُال اقساط .1

 صىعتیپسداخت تسُیالت قسض الحسىٍ دز قالة عسح  .2

 ي یا ایجاد شیسساخت دز فضای داوشگاٌ مغاتق ویاش شسکت فىايز پسداخت تسُیالت خسید تجُیصات .3

 تا فىايزی پسداخت تسُیالت شسکت دز ديزٌ َا آمًششی مستثظ .4

 داخلی ي خازجی مستثظ ومایشگاَُایپسداخت تسُیالت حضًز دز  .5

 ایجاد شیس ساخت دز فضای داوشگاٌ مغاتق ویاش شسکت فىايز .6

 پسداخت يام تالعًض جُت دزیافت ایصي .7

 شرکت جْت دریافت حوایت ّای تشَیقیشرایظ  -4 هادُ

 تاید دازای شسایظ شیس تاشد: متقاضیشسکت 

 اظُازوامٍ مالیاتی آخسیه سال مالی .1
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 لیست تیمٍ مًزد تایید .2

 ساتقٍ پسداخت اجازٌ ي زيیالتی تٍ مسکص .3

 تسْیالت پرداخت ًحَُ ٍ هیساى -5 هادُ

مثلػ پسداخت  55تًاود تا % ، شسکت می تًسظ مدیس مسکص ي تصًیة شًزا متقاضیپس اش تایید مستىدات شسکت 

ىد مدت لحسىٍ تا اقساط تتًسظ شسکت تٍ مسکص زا تٍ صًزت تسُیالت قسض ال زيیالتی یا اجازٌ يتٍ صًزت شدٌ 

 تضمیه چک ي سفتٍ دزیافت وماید. اشاءدز 

 ٍام بالعَض جْت شرکت در دٍرُ ّای آهَزشی هرتبظ با فٌاٍری تپرداخ ًحَُهیساى ٍ  -6 هادُ

پسداختی تٍ صًزت اجازٌ ي یا  % مثلػ35میصان يام تالعًض جُت شسکت دز ديزٌ َای آمًششی، میتًاود تا 

  گسدد. اش عسف شسکت تٍ مسکص تاشد ي تًسظ شًزای فىايزی تعییه می زيیالتی

َصیىٍ اختصاص یافتٍ صسفا جُت ثثت وام دز ديزٌ تًدٌ ي شامل َصیىٍ ایاب ي ذَاب، اسکان ي ؼرا  -1تبصره 

 گسدد. ومی

هیساى ٍ ًحَُ پرداخت تسْیالت خرید تجْیسات ٍ یا ایجاد زیرساخت در فضای داًشگاُ هطابق ًیاز شرکت  -7هادُ 

 فٌاٍر

یجاد زیرساخت در فضای داوطگاٌ، تا تاییذ ضًرا میسان تسُیالت جُت خریذ تجُیسات تٍ وام داوطگاٌ ي یا ا

 از عرف ضرکت تٍ مرکس تاضذ.  ريیالتی% مثلغ پرداختی تٍ صًرت اجارٌ ي یا 50تًاوذ تیص از  می

در صًرت تصًیة تسُیالت خریذ ي یا ایجاد زیرساخت، عثق معادلٍ زیر از ضرکت اجارٌ جذاگاوٍ دریافت خًاَذ 

 ضذ. 

مثلغ دریافتی در ماٌ تٍ ریال  
مثلغ مصًب

  
        

  

   
 

 شرایظ استوْال اقساط -8ادُ ه

 ماوىذ عًالوی ضذن کسة مجًز ي ... تًدٌ يلی تٍ دالیلی 4در صًرتی کٍ ضرکت دارای ضرایظ مىذرج در مادٌ 

تًاوذ استمُال اقساط را درخًاست ومایذ. استمُال اقساط تا تاییذ ضًرا ي در  مًفق تٍ فريش محصًل وگردد، می

 گیرد. ديرٌ َای یک سالٍ صًرت می

ثىی تر ایىکٍ ضرکت پیگیری الزم جُت اوجام پريشٌ را وذاضتٍ ي یا محصًل م در صًرت رای ضًرا -2تبصره 

 گردد. امکان درآمذ زایی ترای ضرکت را وخًاَذ داضت، تا استمُال مخالفت می

 دًُحَُ دریافت تضاهیي ٍ بازپرداخت اعتبارات اختصاص دادُ ش -9هادُ 
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وحًٌ دریافت تضامیه ي تازپرداخت اعتثارات مغاتق آییه وامٍ مالی مرکس رضذ مصًب ضًرای فىايری مًرخ 

 تاضذ. می 12/3/33

 

 تٍ تصًیة رسیذ. 26/4/31ایه آییه وامٍ در ضًرای فىايری مًرخ 

 تٍ تصًیة رسیذ. 11/1/31 مًرخ َیات رییسٍایه آییه وامٍ در 


