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  مقدمه
 هايپژوهش مستلزم مراکز این موفقیت. کنندمی ایفا ثروت به آن تبدیل نهایت در و بنیادي هايدانش توسعه در مهمی نقش نوآوري مراکز

 بازار به ارائه قابلیت که است جدیدي محصوالت خلق و شناسایی جهت در تحقیقاتی مراکز و صنعت دولت، دانشگاهی، مراکز همکاري و کاربردي
 اولیه هاينمونه ساخت و توسعه و تحقیق مرحله در پذیرریسک گذاريسرمایه و حمایت نیازمند جدید، محصول خلق و نوآوري. ندباش داشته را

 تقویت زمینه در رهبريمقام معظم  فرامین اجراي جهت درشهید مدنی آذربایجان  دانشگاه نوآوري مرکز .است جدید خدمت یا فرآیند طرح،
 هايریسک قبول با و گذاردمی عرصه این به پا ،کارآفرین دانشگاه به در تبدیل شدن دانشگاه ماموریت راستاي در همچنین و بنیان دانش اقتصاد
  .دهدمی قرار کشور فناور هايدانشگاه میان در را خود نوآورانه، هايطرح توسعه و تحقیق مراحل

  

  تعاریف -1ماده 
 توسعه و ساخت از پشتیبانی و حمایتی خدمات ارائه با که است مرکزي ،شهید مدنی آذربایجان دانشگاه نوآوري نوآوري: مرکز مرکز. 1

 نوآور واحدهاي قالب در دانشگاه يشوراي فناور تایید مورد هايایده صاحبان توسط فنی دانش انتقال یا نوآوري و آوريفن بر مبتنی محصوالت
 .کندمی حمایت فن و دانش بر مبتنی اقتصادي اهداف با مهندسی و علوم مختلف هايزمینه در
 پژوهشی معاونت هب دانشگاه ریاست طرف از مرکز این راهبري .استشهید مدنی آذربایجان  دانشگاه نوآوري، مرکز موسس: موسس سازمان. 2 

 حقوقییا  حقیقی هايشرکت و اشخاص مالی هايحمایت و دانشگاه پژوهشی هايبودجه از آن اعتبارات تامین لذا و است شده تفویض دانشگاه
 . شودمی انجام طرح همکار

 مجري میان منعقد شده پژوهشی قرارداد اساس بر که باشندمی دانشگاه از مستقل حقوقی /حقیقی هویت داراي واحدهاي :نوآور واحدهاي. 3
 نیازهاي رفع نوآوري، انتقال معکوس، مهندسی مهندسی، طراحی اي،توسعه و کاربردي تحقیقات زمینه در دانشگاه پژوهشی معاونت و طرح

 .ایندنممی فعالیت ،تحقیقات نتایج سازيتجاري جهت در فعالیت و تخصصی خدمات ارائه دانشگاه،
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 واحدهاي آن طی که است دانشگاه پژوهشی معاونت و طرح مجري فیمابین قرارداد عقد تاریخ از ساله یک حداکثر ايدوره: نوآوري دوره. 4 

 به خاص شرایط در دوره اینشوند. میخارج  نوآوري مرکز از آن از پس و یافته دست طرح نتایج به بایستی مستقر غیر یا مستقر نوآور
توانند در مرکز در ضمن در صورت اجراي موفقیت آمیز طرح و تشکیل شرکت می. تاس تمدید قابل ماه 6 تا دانشگاهفناوري  شوراي تشخیص

 مستقر شوند. وپذیرش  ،نامهرشد واحدهاي فناور براساس شیوه
  

 اهداف  -  2 ماده
 دانشگاه در نوآورانه هاي فعالیت پایدار توسعه و گیريشکل به کمک.  1
  نوآورانه محصول تولید و کاربردي هايپژوهش به نظري هايپژوهش از رویه تغییر جهت در انگیزه ایجاد و تشویق . 2
  نوآورانه طرحهاي اجراي و تصویب فرآیند تسهیل. 3
  ارزش به دانش تبدیل و محصول به ایده تبدیل مسیر هموارسازي. 4
   صنعتی نیمه به آزمایشگاهی هاينمونه تبدیل و نوآورانه طرحهاي پایلوت یا اولیه هاينمونه ساخت به کمک. 5
  جمهوري ریاست فناوري و علمی معاونت فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوق حمایت و تایید مورد نوآوري مرکز الزامات ساختن فراهم. 6
  دانشگاه رشد مرکز الزامات ساختن فراهم. 7
  خارجی و ملی اختراع ثبت زمینه در همکاري. 8
  نوآورانه مباحث در دانشگاه برندسازي طریق از دانشگاه و صنعت ارتباط تقویت. 9

  کشور نوآوري و علمی هايسیاست راستاي در نوآورانه هايفعالیت هدایت و مقاومتی اقتصاد اهداف به رسیدن . 10
 اشتغال ایجاد و کارآفرینی مسیر تسهیل. 11

  باعث تسهیل و اولویت در پذیرش آن طرح خواهد شد. طرح یک در دانشگاه علمی هیئت عضو چند یا دو همکاري: 1 تبصره
  . باشد دانشگاه ماموریت یا آزمایشگاهی از اعم دانشگاه نیازهاي راستاي در طرح موضوع: بهتر است 2تبصره 
ارائه شود، آن  (Business Plan) کار و کسب طرح یا  (Feasibility Plan)سنجی طرح امکان: اگر براي طرح ارائه شده، اسناد 3تبصره 

  طرح داراي اولویت خواهد بود. 
  .باشد دانشجویی هايپروژه شدن کاربردي راستاي در ارائه شده طرح: بهتر است 4تبصره 
هاي ها و ایدهتوانند طرحولی می دهند. ارائه مرکز در استقرار براي طرح توانندنمی دارند تحقیقاتی آزمایشگاه که علمی هیأت اعضاء: 5تبصره 

   خود را در قالب واحدهاي غیر مستقر ارائه نمایند.
  

  وظایف -3  ماده
  :گیردمی نظر در را زیر حمایتی خدمات) مستقر غیر یا مستقر( شده پذیرفته واحدهاي براي مرکز این

   یکسال تا رایگان صورت به خالی فضاي وجود و مجري درخواست صورت در نوآوري مرکز در کار محل تامین  .1
  رسانیاطالعکارگاهی و  آزمایشگاهی، خدمات. 2
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به ر . این اعتباشودارائه می قرارداد) عقد قالب (در به صورت بالعوض (گرنت) اعتبار تحقیقاتیارائه شده توسط گروه فناور،  جهت اجراي ایده. 3

  .میلیون تومان) 3(حداکثر تا مبلغ  گردد واحد پرداخت میآن به  نوآوريدر مرکز  فناور در مدت حضور واحدو اي  صورت مرحله
  مشاوره و تخصصی آموزشهاي. 4
 هاي الزم از قبیل خدمات دفتري (اینترنت، برق، گاز، تلفن، ....) و تجهیزات اداريارائه زیر ساخت. 5
  مرکز نوآوريموافقت دانشگاه با حضور اعضاي هیئت علمی در برخی از ساعات پیش تعیین شده در وقت اداري در . 6
 هاي فناورانه مستقر در مرکز نوآوريها و طرحتعیین و تدوین استراتژي حفاظت از مالکیت فکري ایده. 7
  هاي منتخب  ري بر روي ایدهگذا هاي حقوقی مناسب براي انتقال فناوري و سرمایه ایجاد چارچوب. 8
ارتباط مستمر واحدهاي مستقر در مرکز نوآوري با مالکیت فکري و انتقال فناوري دانشگاه براي ثبت اختراع داخلی و خارجی و همچنین . 9

 هاي فناور مستقر در مرکز نوآوري   اران با گروهذگدر بانک ایده و فناوري دانشگاه جهت ارتباط بیشتر سرمایه معرفی دستاوردهاي مرکز نوآوري

  
  نوآوري مرکز اجزاء -4  ماده

 باشد. می دانشگاه پژوهش و فناوري معاونت مجموعه زیر و بوده شهید مدنی آذربایجان دانشگاه مرکز این موسس سازمان
  است: زیر اجزاء داراي این مرکز

  نوآوري کارشناسو  نوآوري مرکز مدیر: شامل ستادي و مدیریت بخش .1
  مرکز در مستقر غیر یا مستقر نوآوري واحدهاي. 2
 خود و دارد عهده به را مرکز در پذیرش جهت پیشنهادي هايطرح ارزیابی وظیفه که نوآوري مرکز شوراي. 3
  :باشد می زیر اجزاء شامل
 )جلسه رئیس( نوآوري مرکز مدیر

  )رأي حق بدون جلسه دبیر( نوآوري مرکز کارشناس
 هادانشکده رؤساي تشخیص به هادانشکده نمایندگان عنوان به علمی هیئت اعضاي از نفر سه
 نوآوري مرکز مدیر تشخیص به پیشنهادي موضوع با مرتبط دانشگاه علمی هیأت عضو یک
 نوآوري مرکز مدیر تشخیص به کارآفرینی مباحث به مسلط علمی هیأت عضو یک

  استان فناوري و علم پارك رشد مرکز مدیر
 دفتر ارتباط با صنعت رئیس

  
  نوآوري مرکز مدیر وظایف -5  ماده
  اجرائی نامهشیوه و نامه آیین اساسنامه، طبق بر نوآوري مرکز امور کلیه اداره. 1
  مجري درخواست صورت در نوآوري مرکز در شورا توسط شده تأیید واحدهاي ساماندهی. 2
 دستاوردها و هافعالیت از اطمینان حصول براي مرکز در مستقر نوآوري واحدهاي فعالیت بر مستمر نظارت. 3

  کمیته در مصوب پیشنهادي طرح با منطبق
  مشروحه خدمات ارائه طریق از نوآوري واحدهاي توسعه و ارتقاء براي الزم هايزمینه ایجاد. 4
  نوآوري مرکز براي امکانات جذب و مالی بنیه تقویت و بودجه تامین در الزم تدابیر اتخاذ و ریزيبرنامه. 5
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  مستقر واحدهاي رشد روند در تسریع جهت دانشگاهی بیرون هايحمایت آوردن فراهم جهت در تالش. 6
  نوآوري مرکز شوراي به ارائه و نیاز مورد ساالنه بودجه تنظیم و تهیه. 7
  نوآوري مرکز شوراي به مرکز سالیانه عملکرد گزارش ارائه. 8

  
  نوآوري مرکز شوراي اختیارات و وظایف -6 ماده
  نوآوري مرکز اجرائی نامهشیوه و نامه آیین بازنگري و سازي آماده .1
و اعالم نظر در خصوص ادامه استقرار بررسی  همچنین و مرکز در استقرار نیاز صورت در و پذیرش جهت نوآور واحدهاي صالحیت بررسی. 2

  پژوهش و فناوري دانشگاه معاونت به ارسال جهت ادواري گزارشدریافت  از پس مرکز در نوآور واحدهاي
 نوآوري مرکز ساالنه عملکرد بررسی. 3

  
 نوآوري مرکز مالی منابع -7ه ماد

  :از عبارتند نوآوري مرکز مالی منابع
  نوآوري مرکز موسس سازمان عنوان به دانشگاه مالی حمایت. 1
  طرح همکار حقوقی  /حقیقی شرکتهاي یا اشخاص مالی حمایت. 2
  )عملیاتی درآمداي (رهمشاو و آموزشی هايهزینه شامل نوآوري مرکز هايفعالیت از حاصل درآمد. 3

  . باشدمی هادانشگاه ومعامالتی مالی نامه آیین مشمول مالی مقررات نظر از نوآوري مرکز: 6 تبصره
  

  نحوه پذیرش -8ماده 
  هاي تنظیم شده)پروپوزال به مرکز نوآوري (طبق فرمي رسانی به صاحبان ایده براي ارائهفراخوان عمومی و اطالع. 1
  . تشکیل جلسه شوراي فناوري دانشگاه در اولین فرصت و دفاع پژوهشگر از طرح خود در حضور اعضاي شورا 2
  گیري در جلسه شوراي فناوري دانشگاه در مورد مدت زمان استقرار و میزان کمک مالی به واحد فناور. تصمیم3
  قرارداد با شرکت یا فرد فناور جهت استقرار در مرکز نوآوري دانشگاه . عقد4

  
  

   .است اجرا قابل تصویب تاریخ از ورسید  دانشگاه فناوري شوراي تصویب به 14/06/96 تاریخ در تبصره 6 و ماده 8 در دستورالعمل این


