
 بسمه تعالی 

 جهت تشکیل پرونده مالی  الزم مدارک
 

 

 متقاضی محترم 

پیرو ابالغ پارک محترم علم و فناوری مدرس مبنی بر پرداخت تسهیالت خواهشمند است نسبت به ارسال مدارک ذیل 

 :اقدام فرماید

 :مهم نکات

نسبت به داشتن  معرفی متقاضیان قبل از. لذا امکان پذیر استشماره حساب بانکی دارای (شرکت و یا شخص)رداخت تسهیالت تنها به متقاضیان پ *

 شماره حساب بانکی اطمینان حاصل شود.

تواند از اعضاء هئیت مدیره  بنابه تشخیص صندوق می، اشته باشدند مینارائه تض جهت (و یا شخص شرکتخود بنام )ی چک متقاضیدر صورتی که  *

 ارائه نماید.( و یا گواهی کسر از حقوق حداقل یک فقره چک، تضامین)دیگرافراد  و یا

 بایستی مطابق جدول فوق مدارک الزم را ارائه نماید.ه، ضامن معرفی شد *

 (اعتبارسنجی رضایت نامه غیر از فرم های)این صندوق ارسال گردد برای قالب لوح فشردهدر فقط فوق  مدارک* 

شرکت  که مبلغ تسهیالت دریافتی باالتر از این مبلغ باشد و یای می باشد و در صورتمذکور مدارک فوق فقط برای دریافت وام * 

 نسبت به تشکیل پرونده اعتباری (uttechfund.ir)با مراجعه به سایت صندوق بایستی درخواستی داشته باشد برای خدمات صندوق

 .اقدام نمایند کامل

 متقاضیان دریافت تسهیالت هیچگونه وجهی بابت هزینه ارزیابی پرداخت نخواهند کرد.* 

 حمیدی( تماس حاصل فرمایید.) 111داخلی    88002288 - 88002288 برای ارتباط با صندوق با شماره 

 

 عنوان مدارک

 توضیحات واحد فناورمدارک  توضیحات حقوقیشرکت مدارک 

 الزامی است /شرکت نامه تاسیس شرکتاساس نامه
تصوور ر کووالی م ووی   وووشنه ا م ش اسوو امه   

  احد()نما  ده 
 الزامی است

 آخر ن با لسمی  ل زنامه/آگهی تأسیس شرکت

 تغییرای
 الزامی است اعالم شماره حساب بنام نماینده واحد الزامی است

تصوور ر کووالی م ووی   وووشنه ا م ش اسوو امه 

 مد رعامل   اعضای هیئت مد ره
 الزامی است

متقاضوی  )اابول    اول لضا ت نامه اعتبالسو یی 

 (uttechfund.irدل افت از سا ت و د ق 
 الزامی است

تکمیل فرم مشخصای مود را    شورکت)اابل   

 (uttechfund.irدل افت از سا ت و د ق 
است الزامی  

ترسو    تکمیل فورم االععوای متقاضوی   الور     

)اابووول دل افوووت از سوووا ت وووو د ق   احووود 

uttechfund.ir) 

 الزامی است

تکمیل فورم االععوای متقاضوی   الر )اابول     

 (uttechfund.irدل افت از سا ت و د ق 
 ضامنمدارک  الزامی است

مود رعامل    اول لضا ت ناموه اعتبالسو یی   

اعضای هیئت مد ره )اابول دل افوت از سوا ت    

 (uttechfund.irو د ق 

 الزامی است تصر ر کالی م ی   وشنه ا م ش اس امه  الزامی است

 الزامی است اعالم شماره حساب بنام شرکت
)اابول دل افوت از    اول لضا ت نامه اعتبالس یی

 (uttechfund.irسا ت و د ق 
 الزامی است

)  ا ورلی های مالی داخ ی  اظهالنامه مالیاتی

  کسام اخیر    ا ترازآزما شی( حداال

 دل ورلی 

  جرد

 ماهه6 حساب بانکیش گرد اسکن 

 حکم کالگز  ی ا  فیش حقرای 

  چک  ا گراهی کسر از حقرق الائه 

 الزامی است


