ل لم ص
اطالعیه شماره یک مرکز رشد نیب ا مللی ا طفی

ل
معاونت ارتباطات و نیب املل

سیاستاهی حمایتی سال 1395

به فضییل الهی ،مرکز رشیید بینالمللی المصییطفی آغاز به کار کرد .این مرکز با مطالعه تجربیات مراکز داخلی و خارجی و با هدف

اداره کل امور مبلغان دانش آموخت گان

حمایت از طرحهای کارآفرینانه و نوآورانه دانشآموختگان الم صطفی طراحی و تاسیس شده است .خدمات و حمایتهای مرکز در
سال  1395به این شرح اع م میشود:

***
 اولویتهای پذیرش
واحدهای واجد این ویژگیها از اولویت پذیرش در مرکز برخوردار میشوند:
 oواحدهایی که مدیر ،موسس یا اکثریت همکاران آن جزو دانشآموختگان المصطفی باشند.
 oواحدهایی که به صورت مستقیم در زمینههای مرتبط با ماموریت المصطفی فعالیت بکنند.
 oواحدهایی که به اشتغالزایی برای دانشآموختگان المصطفی منجر شوند.
 oواحدهایی که ایده یا فعالیت نوآورانهای داشته باشند.
 oواحدهایی که در مناطق مهم و اولویتدار فعالیت کنند.


 oواحدهایی که در زمینههای مهم و اولویتدار فعالیت کنند.
خدمات و حمایت ها

خدمات و حمایتهای مرکز رشد بینالمللی المصطفی در سال 1395به این شرح خواهند بود:
 oخدمات آموزشییی و مشییورتی :برگزاری دورهها و جلسییات مختلف آموزشییی و مشییورتی در زمینههای مدیریت ،بازاریابی،

حسابداری ،حقوق ،فناوری ،معماری و مانند آن.
 oخدمات مالی و بازاریابی :تسییهی ت قرضالحسیینه ،کمکهای ب عوض ،سییرمایهگذاری و مشییارکت و معرفی به سییازمانها و
شرکتهای دولتی و غیردولتی و مانند آن.


ضوابط حمایت های مالی


نرخ پایه حمایتهای مالی:
نرخ پایه کمک ب عوض نرخ پایه تسهی ت قرضالحسنه
 1،000دالر

 5،000دالر

تبصره :نرخ پایه حمایتهای مالی نسبت به دانش آموختگان نخبه در صورت تصویب شورا تا  50درصد قابل افزایش میباشد.


ضریب افزایشی حمایت مالی:
(ضریب بیانشده در این جدول × نرخ پایه = سقف حمایت از واحدهای دارای اولویت)
شرح

ضریب کمک بالعوض

ضریب تسهیالت قرضالحسنه

عرصه

تاسیس و توسعه مراکز آموزشی پیش از دانشگاه

2

4

تاسیس و توسعه مراکز دانشگاهی

4

8

تاسیس و توسعه مراکز و فعالیتهای رسانهای

2

4

اولویتهای منطقهای

بنا به تشخیص شورا

2

2

اولویتهای فنی و اقتصادی

اشتغالزایی برای دانشآموختگان جویای کار (به ازای هر نفر)

0 /5

0/5

اولویتهای موضوعی

تبصره :1ضرایب اولویتهای فوق قابل جمع میباشد.
تبصره :2پرداخت ارقام مازاد بر مبالغ مندرج در جداول فوق پس از بررسی و تصویب در شورای مرکز ،مستلزم تصویب هیات امنا می-
باشد.
دانشآموختگان میتوانند طرحهای پیشنهادی خود را به شکل مستقیم از طریق رایانامه (ایمیل) اداره کل امور مبلغان و دانشآموختگان به
آدرس  alumni@miu.ac.irیا نمایندگیهای جامعه ارسال کنند.
برای آشنایی بیشتر با این مرکز به پایگاه دانشآموختگان المصطفی  http://alumni.miu.ac.irمراجعه کنید.

