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 اطمینان حاصل فرمایید« بر اساس جدول و توضیحات ذیل آن»لطفا پیش از ارسال مستندات، از کامل بودن مدارک 
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  خیر  بلی اختیاری  (BPیا  FS) طرح اقتصادی و مالی فنی، سن یامکان گزار  -4-1

 پروانکه   تکاسکککی،،  جوازی اصکککلی فعکالیکت )م وزهکا  تصکککویر  -4-2

 (اکتشاف پروانه بازرگانی، کارت توسعه، جواز برداری،بهره
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 « اعتباری  پرونده »چک لیست مدارک عمومی

 2 از 2 صفحه

 :بسیار مهم توضیحات

  دیهتع  هنگو هیچ و  اسکت  شکرکت  اعتبارسکن ی و درخواسکت  بررسکی تهج  صکرفا  پرونده اعتباریتشکیل   مبلغ   واریز و مدارک  رسکالا.  1

 .نمایدنمی ای اد مالی خدمات ارائه مبنی بر صندوق برای

  است ریال( چهار ملللونریال ) 4,000,000 با  برابر  رانکک شهر ته  رایب  دوقصن  هاینامهنآیل مطابق  اریکک پرونده اعتب   تشیل   بهای . 2

  کارت م ازی  ا شمارهکککک ی 351035889  ابکک ه باید به حسک باشدمی ریال(  هفت میلیونریال )  7,000,000رها کک ر شهکک سای  رایبو 

ت ارت شعبه  ک  کک انکک زد بکک کک ن    66IR-0801-0000-0000-0351-0358-89  ایکک بکک شد کا  کککک ی  2229-1096-8370-5859

  .واریز گردد «های پیشرفته صنعتیصندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری»ام که نکب  میدان معلم

 تمامی و مدیرعامل) حقیقی  شککخا ا  برای ( بایداعتبارسککن ی  نامهرضککایت فرم)  اعتبارسککن ی  اطالعات دریافت  امهنرضککایت فرم .3

 .ارسال گردد و تکمیل همچنی  برای شخص حقوقی )شرکت(و  م زا صورته ب یک هر (مدیره هیئت اعضای

 مسکتقل   حسکابرس  گزار   یا   ماید ن می   اظهار   مالیات اداره    به   واقعی  صکورت ه  ب  را  خود  مالی   های صکورت  شکرکت   که  صکورتی  در . 4

 در  گذشکته   سکال )سکه(    3 تراز   صکورت  ای   غیر   در .  ماید ن   ارائه  را   مسکتقل  حسکابرس   گزار    یا   امه ن ار ه اظ  اسکت   الزم  اسکت   موجود 

 مالیاتی  دفاتر  به  مربوط مالی ایهصکورت  ارسکال  از لطفا  . گردد   ارسکال  سکال  هر  برای   و   نه جداگا  صکورت ه  ب   ی تفصکیل   و  معی    کل،  سکطح 

 طی  واقعیت با  مالی  هایصکورت  اطالعات مطابقت و  صکحتشکود.   خودداریاکیدا    غیرواقعی و  داردنغیراسکتا مالی  ایهصکورت  همچنی  و

 .شودمی کنترل ارزیابی فرآیند

  my.aitf.irدر سکامانه  ،)مانند جدول فوق( شکده صمشکخ  بندیدسکته با ونیکی  الکترو  فایل  قالب  در باید نمتقاضکیا ارسکالی مدارک. 5

 :که است ذکر به  الزم .گردد بارگذاری

 وجود دارد.  (rar.) شدهزیپ پوشه صورته ببارگذاری چند فایل امکان   .1.5

به صندوق   آن نیز  اصل باید  که  اعتبارسن ی نامه  رضایت جزه  بنخواهد بود )  قبول  مورد  فیزیکی  صورته  ب مدارک  ارسال  .2.5

  (.تحویل شود

 بابائی()آقای مهندس حاجی 09127214481 – 02157416070شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 

 aitf@irost.irایمیل: 

 


