
 بسمه تعالی
 

  )متقاضی حقیقی(تعهدنامه
ستا در فرمان حضرت امام خمینی )ره( مبنی بر کمک و حمایت مالی از شرکت  اجرایی بنیاد برکت ستادکالن  یها یاستاهداف و س یاجرا یرا

الحسنه در راستای اجرای مدل قرض  یالتتسه یاعطا یقاز طرکشور واحدهای فن آور ک های علم و فن آوری و مراکز رشد رهای مستقر در پا
 متعهد به اجرای موارد ذیل می گردند   شرکت های بهره بردار از این طرح بر اساس مبانی مدل توسعه بنیاد ،توسعه اشتغال بنیاد

 متعهد: 
...... ...................آدرس اقامتگاه قانونی .................... ... ............. نام و نام خانوادگی مسئول هسته........ هسته فن آور  .................. با زمینه فعالیت 

 کد پستی.............................. تلفن.......................... ...............................محل استقرار هسته فن اور ....... کد پستی ....................... تلفن .................. 

  متعهد له :

 ()ره ینیفرمان حضرت امام خم ییستاد اجرا مجری طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت

  موضوع:

 اقرار و تعهد می نماید: متعهد 
سهیالت ماه  6حداکثر طی  -1 شرکت و از زمان واریز ت سمی  سبت به ثبت ر سن سا صویر ا شود و ت شخصیت حقوقی اقدام  نامه و ایجاد 

 ، تحویل مجری شود.آگهی های رسمی ثبت شرکت

 کلیه مندراجات و مطالب موجود در طرح توجیهی به دقت و در کمال صحت تدوین و ارایه گردد. -2

و  ییدر جهت تحقق امر اشتغالزا یهیمندرجات طرح توج یترا با رعا رت کاملبه صو یالت اشتغالزایی بنیاد برکتتسهمنابع حاصل از  -3
 صرف شود توسعه کسب و کار مورد استفاده قراردهد

 یز کند.وار بانککسر و به حساب  یشانهر ماه از حقوق ا یرا در ابتداطرح اشتغالزایی  متقاضیان یالتاقساط تسه -4

 یبر اساس خواست مجربرکت یادبن ییاشتغالزا یطرح ها نوبه ای به مجریمکتوب ارایه گزارشات  -5

بر اس  اس   یهیرح و ص  رف منابع در موض  وح طرح توجط یش  رفتش  دن پ یاتیبر عمل یفراهم نمودن امکان اعمال نظارت و بررس   -6
 خواست مجری

 مورد نظر بنیاد برکت رکت در نمایشگاه ها و رویدادهای ش -7

 نظارت
علم و فن  یپارک ها کارش  ناس  انو ت برک یادبن ییاش  تغالزا یطرح ها یمجربر عهده مس  ئولیت نظارت بر اجرای کامل و دقیق طرح توجیهی 

 می باشد. فن آور یو مراکز رشد واحدها یآور

 حل اختالف و داوری در اجرای تعهدات متعهد
مسئول حل و فصل آن  فن آور یو مراکز رشد واحدها یعلم و فن آور یپارک ها ،در صورت هرگونه اختالف میان مجری و شرکت بهره بردار

 خواهد بود.

طرح توجیهی مصوب پارک ها و مراکز رشد می توانند از اختیارات و ابزارهای قانونی خود در مجاب کردن شرکت بهره بردار در عمل به  تبصره:

 تعهدات خود استفاده کنند. و 
 

 بهره بردارهسته فن آور  پارک علم و فن آوری /مرکز رشد واحد فن آور

 مهر و  امضا مهر و  امضا

 


