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  آیین نامه جامع بازار فناوري و سراهاي نوآوري: فهرست مطالب

  1............................................................................................................................................................................................  مقدمه

  1...................................................................................................................................................تعاریف و اختصارات    -1ماده 

  1................................................................................................................................................................................بازار فناوري   

  1.........................................................................................................سراي نوآوري   .....................................................................

  1..............................................................................نش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی  دستورالعمل مدیریت فعالیت هاي دا

  2............................................................................................................................................................................اهداف   -2ماده 

  2...........................................................................................................................................................................وظایف   -3ماده 

  3................................................................................................................................................................شکل حقوقی   -4ماده 

  3............................................................................................................................................................................ارکان    -5ماده 

  4.................................................................................................دانشگاه  ذاري فناوري و نوآوريشوراي سیاست گ -6ماده 

  5...............................................................ذاري فناوري و نوآوري دانشگاهاختیارات شوراي سیاست گ وظایف و -7ماده 

  6..........................................................................................................اه ي و نوآوري دانشگقات، فناورمعاونت تحقی -8ماده 

  6...............................................................................................................مدیریت فعالیت هاي دانش بنیان شوراي  -9ماده 

  7..........................................................................مدیریت فعالیت هاي دانش بنیان وراي وظایف و اختیارات ش - 10ماده 

  9.......................................................................................................... و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی پارك علم  - 11ماده 

  10.....................................اسالمی    ............................... دانشگاه آزاد )vcگذاري خطرپذیر(سرمایهصندوق  - 12ماده 

  10...........................................................................................................................معاون فناوري و نوآوري استان   - 13ماده 

  11.......................................................................................................................................اوري هیأت مدیره بازار فن - 14ه ماد

  11..........................................................................................................................................................سراي نوآوري  - 15ماده 

  11.....................................................................................................ی  شتابده ورنامه آموزش هاي خالقیت ب -1-15ماده 

  12....................................................................................................................................فرینی و رشد برنامه کارآ -2-15 ماده

  12.............................................................................................................ي و ارزش آفرینی امه تجاري سازبرن -3-15ماده 
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  12............................................................................................................................راي نوآوري ساختار سازمانی س - 16ماده 

  12...............................................................................................................................................................سرا  رئیس - 17ماده 

  12...................................................................................................................................................وظایف رئیس سرا  - 18ماده 

  14.....................................................................................دهی    ..................مدیر برنامه آموزش خالقیت و شتاب - 19ماده 

   15..............................................................................................................................مدیر برنامه کارآفرینی و رشد  - 20ماده 

  16..........................................................................................................سازي و ارزش آفرینی نامه تجاريمدیر بر - 21ماده 

  16..................................................................................................................................................مدیر اداري و مالی  - 22ماده 

  17...................................................................................................................................یبانی  مدیر تدارکات و پشت - 23 ماده

  18.....................................................................................................................کمیسیون معامالت سراي نوآوري   - 24ماده 

  18................................................................................................................میسیون حل اختالف سراي نوآوري ک - 25ماده 

  19................................................................................................................ط سرا با واحد دانشگاهی مرتبط  ارتبا - 26ماده 

  19..........................................................................................................وآوري نتأسیس سراي  نحوه اعطاي مجوز - 27ماده 

  19.........................................................................................................................................وافقت اولیه صدور مجوز م -27-1

  20........................................................................................................................................قت دائم  موافصدور مجوز  -27-2

  21........................................................................تأسیس و فعالیت سراي نوآوري  زطرح توجیهی اعطاي مجو - 28ماده 

  22......................................................................................پس از اخذ موافقت اولیه قت سراساختار سازمانی مو - 29ماده 

  22.................................................................................................................................................منابع درآمدي سرا   - 30ماده 

  23.............................................................................................................................................مقررات اداري و مالی  - 31ماده 

  26..... ...........................................پیوست (دستورالعمل مدیریت فعالیت هاي دانش بنیان دانشگاه آزاد اسالمی)

   27......................................................................................................................................................................................... مقدمه 

   27............................................................................................................................................................................  تعاریف1ماده 

   28...................................................................................................................................................هاها و چالشضرورت. 2ماده 

  30.... ................................................................................................................................... اهداف و راهبردها  ...............3ماده 

   31................................................................................................................................................................ها نوع فعالیت. 4ماده 
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   31.. ..................................................................................................ساختار  .................................................................. . 5ماده 

  32...............................................................................یان دانشگاه آزاد اسالمیبنهاي دانشوراي مدیریت فعالیتش -5-1

  33........................................ان مرکزي   ...........................بنیهاي دانشیف دبیرخانه شوراي مدیریت فعالیتوظا -5-2

  35........................................................................................ی ....................................................................انتشکیالت است -5-3

  36.....................................................دها (به غیر از واحدهاي جامع مستقل) .....................................تشکیالت واح -5-4

    36................................................................................................................................. فرآیندها ............................................. 6ماده 

    37...........................................................................................تأمین منابع مالی   ...................................................... نحوه 6. 1

  41.....................................................................................ها   ..............................................اعضاي شورا و ارزیابان طرح. 6. 2

  42......................................................................................................................................................... مدل هاي مشارکت: -7ماده 

  42.......................................................................................................مدل اجاره  .............................................. –مدل اول  -7-1  

  42............................................................................................................هاي مخاطب مدل اجاره    .................بخش-7-1-1       

   43.......................................................................................................................... هاي مدل اولنحوه اجراي ظرفیت-7-1-2       

  45.................................................................رویالیتی) بدون مالکیت معنوي  ..............................حق امتیاز ( - مدل دوم -7-2  

  45.....................................................................................................................مخاطبین مدل دوم   ..........................-7-2-1      

   45...............................................................................................................................هاي مدل دوم  ............ضرورت -7-2-2      

  45....................................................................................تی) با مالکیت معنوي   ..........یحق امتیاز (رویال –مدل سوم   -7-3  

  46........................................................................................................................مخاطبین مدل سوم   ..................... - 7-3-1     

  46....   .........................................................................................................هاي مدل سوم   ...........................ضرورت- 7-3-2

   46......................................................................................................فنی  ..................................فروش دانش –رم مدل چها -7-4

  47..............................................................................................................................مخاطبین مدل چهارم    .............. - 7-4-1

  47..................................................................................................................................فرآیند مدل چهارم     .............. -7-4-2

   47.....................................................................................................داري    .............................................سهام –دل پنجم م -7-5

  49.......................................................................................................................   مادرتخصصیهاي شرکت –. مدل ششم  -7-6

     50........................................................................................ازاریابی   .........................................مشارکت در ب -مدل هفتم  -7-7
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 BOT   .........................................................................................50  - برداري و واگذاريروش ساخت، بهره–مدل هشتم . 8. 7

  50..................................................ن   .............فنی و یا قراردادهاي کالواگذاري قسمتی از تولید دانش –مدل نهم   -7-9

 51............................................................................................................یان   .......................بندانش یهبورس –مدل دهم  -7-10

  ها:شکل

    29..................................شور در آموزش عالی   ......بنیان ک. عدم تناسب دانشجویان ورودي با شاغلین بخش دانش1

  29......... بنیانکارگیري ساختارهاي آموزشی، پژوهشی و زیرساختی دانشگاه در جهت افزایش اشتغال دانشه . ب2

  29....................................................بنیان به مرحله تجاري سازي و بازار   ....................... ضعف ورود محصوالت دانش3

   31...................................................گذاري دانشگاه   ................بنیان و سرمایه. محورهاي کلی اداره کل اقتصاد دانش4

   31. ....................................................................................بنیان   .............هاي کلی درگیر در حوزه اقتصاد دانش. بخش5

   39..........................................................گذاري  ...............بنیان و سرمایهگردش کار بررسی طرح هاي اقتصاد دانش . 6

  40................................در سازمان مرکزي    .....گذاري بنیان و سرمایهنش. گردش کار بررسی طرح هاي اقتصاد دا7

  44.......................................................................................................... گردش کار مدل اجاره     .........................................8

  47...........................................................فنی در واحدهاي دانشگاهی   ...............................گذاري دانش. فرآیند قیمت9

  48.............................................................بنیان با مشارکت واحدهاي دانشگاهی   ........... فرآیند ایجاد شرکت دانش10

  49...............................................................................................هاي تکنولوژي هلدینگ ........................ ساختار شرکت 11

  جدول ها:

 38.......................................................................بنیان و مشارکتی..هاي دانشسقف مجاز و نحوه تأیید و تصویب طرح.1

 41.....................................................................هاي دانش بنیان   ................................میزان حق الزحمه ارزیابان طرح. 2

  41....................................گذاري .........بنیان و سرمایهمحصوالت و طرح هاي دانشمیزان حق الزحمه ارزشگذاري . 3

44.....فرم پیشنهادي براي قیمت گذاري واحدهاي قابل واگذاري جهت اجاره به طرح هاي دانش بنیان و سرمایه گذار. 4
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           آ� �� جا�ع بازار �ناوری و �رای �وآوری دا�ه آزاد اسال�ی       

  51از 1 صفحه

 

 باسمه تعالی

 

 مقدمه

 ، 2و  1بندهاي  ژهیوبه کلی علم و فناوري ابالغی مقام معظم رهبري، يهااستیس 5در راستاي تحقق بند     

ها و دانشگاه اسالمی شدنسند  فصل هفتم 7راهبرد موارد ذیل نقشه جامع علمی کشور و  3راهبرد  ذیلاقدامات 

بر  مبتنیتحقق کارآفرینی  و توسعه فرهنگ نوآوري در کشور وپردازي تفکر خالق، ایده ترویج آموزش وي در راستا

زمینه  يسازفراهمنوآوري، شناسایی و حمایت از دانشجویان، متخصصان و اساتید خالق، نوآور و کارآفرین و 

د ثروت از خلق ارزش و تولیو همچنین نه هاي کارآفرینابراي ورود به فعالیت هاآندستاوردهاي علمی  يسازيتجار

از  انیبندانشتغال بسترهاي الزم براي اشاسالمی تمهیدات و دانشگاه آزاد  دانش و فناوري و رفع مشکالت جامعه،

مه ناآیین "اسبر اس نوآوري دانشگاه آزاد اسالمی يهاياسره است. اندازي سراهاي نوآوري را فراهم نمودطریق راه

  .گردندیمبه شرح ذیل ایجاد "سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسالمی جامع بازار فناوري و

  

  ؛ف و اختصاراتتعاری -1ماده 

ا بء مرتبط ایر اجزاهاي پارك، نهادهاي مالی و سزیرساخت و محل استقرار سراهاي نوآوري، پردیس بازار فناوري:

ط بوده و اضی در ارتباخدمات و محصوالت فناوري و نوآوري با نهادهاي متق کنندهعرضهنوآوري است که نهادهاي 

  گیرد.شکل می هاآنهاي تجاري ذیل همکاري
 

، فناوري و خالقیت يهاآموزشاجتماعی است که از طریق ایجاد شبکه نوآوري شامل  نهادکی سراي نوآوري:

 يهاخترسایزگیري از بهرهاوري و ، مراکز رشد، پارك علم و فنهادهندهشتاب، مراکز نوآوري و وکارکسبمدارس 

با  مالی يهاترساخیزحقوقی،  يهاساختریز، يسازيتجار يهارساختیزآزمایشگاهی، کارگاهی و تحقیقاتی، 

 "العمل ن دستورگردد. سراي نوآوري در ایتمرکز بر یک حوزه فناورانه منجر به پیشرفت جامعه در آن حوزه می

 .شودیمنامیده  "سرا

هاي مدیریت فعالیت دستورالعمل :بنیان دانشگاه آزاد اسالمیهاي دانشمدیریت فعالیت دستورالعمل

بوده و بستر اجراي  دانشیفناورانه و هاي دانشگاه آزاد اسالمی است که مبناي ارزیابی و حمایت از طرحبنیان دانش

   نامه حاضر است.آیین
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  51از 2 صفحه

 

 ؛اهداف -2ماده 

 نوآورياي در حوزه تخصصی فعالیت سرايقهیت اقتصاد منطگسترش و تقو - 2-1

  آینده يهايتکنولوژي براي ده و بسترسازبا نیازهاي حال و آین رویارویی منظوربهتالشی پایدار  - 2-2

  طریق  افزایش کیفیت زندگی مردم، افزایش تولید ناخالص ملی و کاهش وابستگی کشور از وتولید ثروت  - 2-3

  تجاري شده توسط دانشگاه يهايفناور

 در حل مسائل کشور مؤثرنفعان يذایجاد بستر مناسب براي تعامالت اجتماعی میان  - 2-4

 ع درآمديسازي منابو متنوع ياهیشهر ریغپذیري دانشگاه از ایجاد درآمدهاي ش ریسککاه - 2-5

 ، پژوهش و فناوري واحد دانشگاهی در حوزه تخصصی فعالیت سراتقویت آموزش - 2-6

  انیبندانشاقتصاد مقاومتی و  يریگشکلکمک به  - 2-7

 ؛وظایف -3ماده 

 ایدار فناورانهپینی و اشتغال ایجاد اکوسیستم نوآوري جهت تحقق کارآفر - 3-1

 هايعالیتت نیروي انسانی توانمند متناسب با نیازهاي واقعی کشور، منطقه و حوزه تخصصی فکمک به تربی -3-2

 هاي نوآوريسرابازار فناوري و 

ر جهت دهاي فناورانه، امکانات و منابع واحدهاي دانشگاهی در مناطق مختلف کشور اماندهی توانمنديس -3-2

  موجودهاي آمایشی قتصادي با مراکز صنعتی و سایر ظرفیتا - هاي پایدار فنیکاريهم

ت رسوخ گیري از دانش و توانمندي اساتید و دانشمندان واحد دانشگاهی جهناسب جهت بهرهایجاد بستر م-3-4

 فناوري در جامعه

ایع بزرگ صنعتی مستقر در صن ها وواحدهاي تحقیق و توسعه شرکت يریگشکلایجاد بستر مناسب جهت  - 3-5

 بازار فناوري و سراهاي نوآوري
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  51از 3 صفحه

 

 یرامونپی نوین هاي صنعتخوشه يریگشکلهاي جدید فناورانه و در ایجاد و توسعه شرکت مشارکت فعال - 3-6

  سراهاي نوآوري مستقر در بازار نوآوريحوزه تخصصی 

اوري بازار فن جادیمحور اي اقتصادي و سرمایه هااهو هدفمند با مراکز تولیدي و بنگ افتهیسازمانایجاد روابط  - 3-7

ري و زمینه فناو المللی درو همچنین ایجاد تعامالت بین جغرافیایی يهافرصتهاي اقتصادي مبتنی بر در قطب

 نوآوري

سراها  به استعداد باآموزان ود دانشمدارس سما) جهت ور الخصوصیعلدانش آموزان مدارس ( یابیاستعداد -3-8

 هاي آنانپس آموزش و رشد مهارتو س

 مکارينایع و مراکز با قابلیت هص، فناوران، هاي نو و خالقانهها و طرحثبت ایده منظوربهاي قوي ایجاد سامانه - 3-9

 پردازان در داخل و خارج کشورتسریع و تسهیل فرآیند آموزش و کارآفرینی نوآوران و ایده منظوربه

  اي کااله فضاي سالم رقابتی عرضه و تقاضناوري تا بازار (کریدور) در جهت توسعفراهم نمودن خدمات ف -3-10

  ؛شکل حقوقی -4ماده 

   شود.اداره می مقررات این آیین نامه بر اساس منحصراًو  بودهسرا داراي شخصیت حقوقی مستقل  

  ارکان -5ماده 

  ري دانشگاه فناوري و نوآو يگذاراستیسشوراي  - 5-1

  نوآوري دانشگاه وقیقات، فناوري معاونت تح - 5-2

  فناوري و نوآوري استانمعاونت  - 5-3

 بنیانهاي دانشمدیریت فعالیتشوراي  - 5-4
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  ناوري دانشگاهفپارك علم و  - 5-5

  دانشگاه )VCگذاري خطرپذیر(سرمایهصندوق  - 5-6

  بازار فناوري - 5-7

  سراي نوآوري - 5-8

گذاري این شورا باالترین مرجع سیاست ه:دانشگا فناوري و نوآوري يگذاراستیسشوراي  -6ماده 

  باشد و اعضاي آن عبارتند از:سراهاي نوآوري می

  رئیس دانشگاه و یا نماینده ایشان (رئیس شورا) - 6-1

  نشگاه (نائب رئیس شورا)معاون تحقیقات، فناوري و نوآوري دا - 6-2

  اي تحصیالت تکمیلیهژوهشدهی پرئیس دانشگاه در امور آموزشی و سامان مقامقائم - 6-3

  مدیریت و منابع دانشگاه معاون توسعه - 6-4

  اه و شبکه آزمایشگاهیرئیس پژوهشگ - 6-5

  اورزي دانشگاهمهندسی و کش معاون علوم، - 6-6

  مومی و مهارتی دانشگاهعهاي معاون آموزش - 6-7

  دانشگاه )VCگذاري خطرپذیر(سرمایهصندوق  رعاملیمد - 6-8

  انشجویان غیر ایرانیدلملل و امور امعاون بین - 6-9

  رئیس پارك علم و فناوري دانشگاه -6-10

  رئیس مرکز عمرانی دانشگاه -6-11
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  هاي دانشگاهیرئیس مرکز حقوقی و صیانت از دارای -6-12

  ن حق رأي)االختیار (بدورئیس مرکز حراست یا نماینده تام -6-13

  دگی به شکایات (بدون حق رأي)یرئیس مرکز نظارت، ارزیابی، بازرسی و رس -6-14

  ورا)گذاري و نظارت راهبردي معاونت تحقیقات، فناوري و نوآوري (دبیر شسیاست رکلیمد -6-15

ل ستورالعمدگذاري فناوري و نوآوري دانشگاه حداکثر تا یک ماه پس از ابالغ این شوراي سیاست :1تبصره 

  هد شد.امه داخلی آن مشخص و تصویب خوانو آیین شدهلیتشک

  ؛انشگاهدفناوري و نوآوري  يگذاراستیسوظایف و اختیارات شوراي  -7ماده 

انشگاه دها، رویکردها و راهبردهاي کالن نشگاه در خصوص اولویتهاي کالن داها و خط مشیتعیین سیاست - 7-1

  ي نوآوريو سراهابازار فناوري  نهیدرزم

انشگاه و نظارت عالیه بر نظامات مالی و مدیریت منابع دنشگاه ها و راهبردهاي کالن داتعیین سیاست - 7-2

  سراهاي نوآوري نهیدرزم

  المللی فناوري و نوآوريملی و بین يهايهمکارگیري در مورد گذاري و تصمیمسیاست - 7-3

  سراهاي نوآوري يفناوربازار هاي زیرساختمدل توسعه گیري در خصوص تصمیم - 7-4

 )VCخطرپذیر(گذاريندوق سرمایهصهاي تخصیص بودجه و اعتبارات یتخصوص اولوگیري درتصمیم -7-5

  دانشگاه

ی و انشگاه با رویکرد مسئله محور، مهارتدهاي آموزشی و پژوهشی گیري در خصوص تغییر برنامهتصمیم - 7-6

  شغل محور
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ارهاي رل بازریزي، اجرا و کنتبرنامه مرجع اصلی ي دانشگاه؛معاونت تحقیقات، فناوري و نوآور -8ماده 

  باشد:باشد که وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل میو سراهاي نوآوري میفناوري 

اوري و گذاري فنهاي شوراي سیاستایت بازار و سراهاي نوآوري براساس راهبردها و سیاستراهبري و هد -8-1

  نوآوري دانشگاه

فناوري و نوآوري  يگذاراستیسکلی شوراي  يهاتاسیباسهاي راهبردي دانشگاه مطابق غ برنامهتدوین و ابال -8-2

  دانشگاه

  ربطاجع ذیحوزه فناوري و نوآوري به مرهاي هاي ارزیابی عملکرد فعالیتظارت، ارزیابی و تدوین گزارشن - 8-3

  گذاري فناوري و نوآوريهاي کلی به شوراي سیاستیشنهاد سیاستپتدوین و  - 8-4

  سراهاي نوآوري بازار فناوري و یا دور مجوز تأسیس و یا انحاللص - 8-5

       اي نوآوري هاي تصدي و یا عزل معاون تحقیقات، فناوري و نوآوري استان و سراهاد گزینه یا گزینهپیشنه - 8-6

  به ریاست دانشگاه

ط هاي مرتبنها و سازماهاي مرتبط دانشگاه و همچنین سایر ارگانو بخشبازار فناوري ن ایجاد هماهنگی بی - 8-7

  هاي فناورانه و نوآورانهو اخذ مجوزهاي الزم جهت توسعه و پیشرفت فعالیت

هاي عملکردي ق با شاخصمطاب )VCگذاري خطرپذیر(سرمایههاي مالی دانشگاه و سیاست يسازادهیپ - 8-8

  سراهاي نوآوري

دهی سراهاي سامان گیري جهتتصمیم مرجع این شورا ؛بنیانهاي دانشمدیریت فعالیتشوراي  -9ماده 

گذاري فناوري و هاي شوراي سیاستمبتنی بر سیاست نوآوري شامل ایجاد، توسعه و یا انحالل سراهاي نوآوري

  از: اندعبارتو اعضاي آن است  نوآوري دانشگاه
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  معاون تحقیقات، فناوري و نوآوري (رئیس شورا) - 9-1

  نایشا اریاالختتاممعاون توسعه مدیریت و منابع یا نماینده  - 9-2

  االختیار ایشانتام رئیس پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی یا نماینده - 9-3

  )VCگذاري خطرپذیر(سرمایهصندوق رئیس  - 9-4

  رئیس پارك علم و فناوري - 9-5

  تحقیقات، فناوري و نوآوري معاونتکل  انمدیر - 9-6

  يرأرئیس مرکز بازرسی دانشگاه بدون حق  - 9-7

  يرأحق  رئیس مرکز حراست بدون - 9-9

  .باشدگذاري میو سرمایه انیبندانشاقتصاد  رکلیمدبنیان، هاي دانشدبیر شوراي مدیریت فعالیت: 2تبصره 

العمل غ این دستوردانشگاه حداکثر تا یک ماه پس از ابال بنیانهاي دانشدبیر شوراي مدیریت فعالیت: 3تبصره 

  +1د شد.امه داخلی آن مشخص و تصویب خواهنو آیین شدهلیتشک

ارتباط با سراهاي  این شورا در؛بنیانهاي دانشمدیریت فعالیتشوراي وظایف و اختیارات  -10ماده 

  کند:نوآوري موارد ذیل را دنبال می

 الزم و مرتبط يهاو دستورالعمل هانامهنییآ نیتدو -10-1

 يبه شورا هاآن بیتصو هادشنیو پ يو نوآور يجهت توسعه فناور و مقررات مناسب در نیقوان نیتدو -10-2

 فناوري و نوآوري دانشگاه يگذاراستیس

 کشور يهااستیباستعامل  دانشگاه در يتوسعه نوآور هاياستیس نیدر تدو یهماهنگ جادیا -10-3

به  ازیموردنهاي کالن ها و برنامهو پیشنهاد سیاست ينوآور يو گسترش سراها جادیا يبرا يزیربرنامه -10-4

 فناوري و نوآوري دانشگاه يگذارستایسشوراي 
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 ينوآور يسرابازارهاي فناوري و  سیتأسدرخواست  یبررس -10-5

  ينوآور هايسرابازارهاي فناوري و  يو ارتقا جادیا ندیفرآ یسامانده -10-6

 ينوآور يسراهابازارهاي فناوري و  يبرا یصدور مجوز قطع ارزیابی و -10-7

 ينوآور يسراهابازارهاي فناوري و الل انح ایو  سیصدور مجوز تأس -10-8

 يو نوآور يدر توسعه فناور يمواز يهانهیاز اتالف منابع و هز يریجلوگ -10-9

  ينوآور يسراهابازارهاي فناوري و  يراهبرد يهاطرحها و برنامه بیو تصو یبررس -10-10

 ينوآور يسراهاي فناوري و بازارهانقشه راه  بیو تصو بررسی -10-11

 سراهاي نوآوريبازارهاي فناوري و نامه مالی و معامالتی بررسی و تصویب آیین -10-12

اي سراهرهاي فناوري و بازابراي توسعه  الزم هايفیزیکی و زیرساخت يفضا نیتأم يبرا يزیربرنامه -10-13

 نوآوري

 ينوآور يسراها وبازارهاي فناوري و بودجه  ياعتبار فیدر خصوص اختصاص رد يریگمیو تصم یبررس -10-14

 ينوآور يسراهابازارهاي فناوري و راهبردها و راهکارها و ضوابط  نییتع -10-15

ري و بازارهاي فناووسعه تدانشگاه در جهت  يهاتیجهت ارتقا و بهبود ظرف شنهاداتیو پ هاطرح یبررس - 10-16

 ينوآور يسراها

 بازارهاي فناوري و يهاتیفعال یماندهو سا يدر خصوص هدفمند يساز میو تصم هاچالش یبررس - 10-17

 ينوآور يسراها

 انشگاهد يو نوآور يمتناسب با توسعه فناور دیجد يهاتیظرف جادیا يبرا يزیربرنامه -10-18
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  ينوآور يسراهاناوري و فبازارهاي  يبندرتبه نامهنییآ بیو تصو نیتدو -10-19

 هامونه گزارشن يلگوا نیو تدو ياعملکرد دوره يهاگزارش افتیدر -10-20

 يوآورن يسراها بازارهاي فناوري و و نظارت بر عملکرد یبررس -10-21

  ينوآور يسرا بازارهاي فناوري و ارکان يهاتیمأموردر انجام  ییافزاو هم یهماهنگ جادیا -10-22

فزاري او سختافزاري هاي نرموظیفه ایجاد زیرساخت سالمی؛اپارك علم و فناوري دانشگاه آزاد  -11ماده 

راهاي ستباط با وظایف پارك علم و فناوري در ار هاي دانشی را بر عهده دارد.الزم جهت استقرار و رشد شرکت

  نوآوري به شرح زیر است:

 در آن هاي دانشیهاي استانی پارك علم و فناوري جهت استقرار شرکتایجاد پردیس -11-1

 ستقر در پاركهاي مهاي شرکتجهت توسعه فعالیت هاي داخلی و خارجیکمک به جذب سرمایه -11-2

ي زرگ صنعتی و نهادهاهاي بایجاد بستر مناسب جهت استقرار دفاتر واحدهاي تحقیق و توسعه شرکت -11-3

 هاي آنمالی در محل پارك و پردیس مؤسساتعمومی، 

 كرهاي عضو پاهاي کارآموزي و کارورزي در شرکتدوره یدهشکلهی و دسامان -11-4

 بالغ مستقر در پارك با يهاشرکتمناسب جهت ایجاد همکاري فنی و یا علمی  يزیربرنامهمدیریت و  -11-5

 در سراي نوآوري شدهلیتشک يهاشرکتها و هسته

 يسازيتجاربادل فناوري و بازاریابی و فروش محصوالت، ت نهیدرزم مؤثرهی براي ارائه خدمات دسامان -11-6

و  وري بودهقات و فناو فناوري دانشگاه آزاد اسالمی داراي مجوز فعالیت از وزارت علوم، تحقیپارك علم . 4تبصره 

فناوري  و، توسط وزارت علوم، تحقیقات 242037/3به شماره نامه  29/10/95اساسنامه مصوب آن در تاریخ 

  است. شدهابالغ
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- سرمایه وهاد مالی تأمین ن ؛دانشگاه آزاد اسالمی) VCگذاري خطرپذیر(سرمایهندوق ص -12 ماده

  ارد:ر عهده دبوآوري نگذاري جهت توسعه فناوري و نوآوري در دانشگاه بوده که وظایف زیر را در ارتباط با سراهاي 

ازارهاي بجهت ایجاد و توسعه  ازیردنموتسهیل امور اداري و قانونی  منظوربهایجاد دفاتر استانی صندوق  -12-1

 سراهاي نوآوريفناوري و 

ارائه  کارفرمایان جهت ازیدنموربه واحدهاي فناور جهت تأمین تضامین  ازین موردارائه خدمات اعتباري  -12-2

 ها و قراردادهاي همکاريپروژه

 هاي فناوربه شرکت یرانتفاعیغارائه خدمات و تسهیالت مالی با رویکرد  -12-3

ونی مصوب آن مطابق با اسناد قان )VCپذیر(گذاري خطرسرمایهصندوق سازوکار و مقررات مربوط به  .5تبصره 

  بوده و مبناي عمل خواهد بود.

 استان ازار فناوريبریزي، اجرا و کنترل مرجع اصلی برنامه فناوري و نوآوري استان؛ معاون -13ماده 

  د:باشد و وظایف ذیل را بر عهده دارهماهنگ با معاونت تحقیقات، فناوري و نوآوري دانشگاه می

فناوري و ، هاي معاونت تحقیقاتو برنامه هااستیباساستان مطابق  بازار فناوري، اجرا و کنترل يزیرامهبرن -13-1

  نوآوري

  ستورات و موارد درخواستی معاونت تحقیقات، فناوري و نوآوريداجراي کلیه  -13-2

هاي انها و ارگمانهاي مرتبط دانشگاه و همچنین سایر سازو بخش بازار فناوريین ایجاد هماهنگی ب -13-3

  ربطذی

  هاي بازار نوآوريها و برنامهظارت و ارزیابی مستمر فعالیتن -13-4
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عاونت هاي تصدي و یا عزل مدیران مشغول در بازار و سراهاي نوآوري به مهاد گزینه یا گزینهپیشن -13-5

  تحقیقات، فناوري و نوآوري

  بنیاننشهاي دایریت فعالیتشوراي مد جهت تصویب در آوريو سراهاي نو فناوري پیشنهاد اساسنامه بازار -13-6

فناوري  معاون يراداها و امور مسئول دفتر و یک نفر کارشناس مسئول امور اداري جهت انجام هماهنگی .6تبصره 

  شود.و نوآوري استان در نظر گرفته می

قر در بازار اجزاء مختلف مست وظیفه هماهنگی و مدیریت امور کالن ؛فناوريبازار  هیأت مدیره -14 ماده

  اشد:بیر میفناوري بدون دخالت در امور داخلی اجزاء ساکن در آن را بر عهده داشته و متشکل از افراد ز

  ره)معاون فناوري و نوآوري استان (رئیس هیأت مدی -14-1

  و مالی استان معاون اداري -14-2

  بیر هیأت امناء استاند -14-3

  قی استانامور حقو رکلیمد -14-4

  نده سراهاي نوآوري به انتخاب و حکم معاون تحقیقات، فناوري و نوآوري دانشگاهیک نفر نمای -14-5

  تی به انتخاب و حکم معاون تحقیقات، فناوري و نوآوري دانشگاهیک نفر خبره صنع -14-6

  نماینده بازرسی دانشگاه بدون حق رأي -14-7

 یتمام شامل که در یک زمینه تخصصی فعالیت کرده و است يناورفبازار بخشی از  سراي نوآوري؛ -15 ماده

  گردد:که در قالب سه برنامه کلی به شرح زیر دنبال می ي استو فناور ينوآور شبکه عناصر

- نوآوري شامل کلیه اقدمات و فعالیتسراي  یدهشتاببرنامه  ؛یدهشتاب هاي خالقیت وآموزش برنامه -15-1

الیت گروهی جهت حل یک مسئله هاي الزم براي انجام یک فعها و مهارتمنظر شایستگی هایی است که افراد را از

هاي علم و فناوري، رویدادهاي کند. برنامه شتاب دهی شامل ایجاد یا همکاري با شتابدهندهآماده می مشخص
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ایده  يسازفرهنگو حل مسئله،  يآموزمهارتفناوري و نوآوري، ایجاد مدارس خالقیت و شایستگی، مدارس 

 باشد.و آموزش کارآفرینی می يسازفرهنگپردازي و تفکر خالق و 

ی منسجم و داشتن خروج دهی در صورت ایجاد تیمدر ادامه برنامه شتاب رشد؛ کارآفرینی و برنامه -15-2

وسعه تباري جهت شود. این برنامه شامل حمایت مالی و اعترشد طی میکارآفرینی و و ثبت شرکت؛ برنامه  مطلوب

هاي نوپا شرکت گامبهگامي و ارتقاء گر، مربیوکارکسبهاي الزم براي محصول یا خدمات، ارائه آموزش و مشاوره

 باشد. جهت ورود به بازار واقعی در قالب مراکز رشد علم و فناوري تخصصی می

کت در صورت موفقیت شر است که ؛ این برنامه در ادامه برنامه رشدینیآفرارزشو  يسازيتجاربرنامه  -15-3

ز طریق و ا شدهمستقربه مرکز رشد و دستیابی به بازار و فروش اولیه؛ شرکت در پارك علم و فناوري  شده وارد

یش تعداد درآمد، افزا خود از منظر وکارکسبهاي آن با جذب سرمایه و تسهیالت الزم به توسعه و گسترش برنامه

 پردازد.میپرسنل، توسعه و ایجاد تنوع در محصول 

     برنامه ساختار سازمانی سرا نوآوري شامل رئیس سرا، مدیر ساختار سازمانی سراي نوآوري؛ -16 ماده

، مدیر ینیآفرارزشو  يسازيتجاررشد، مدیر برنامه  کارآفرینی و ، مدیر برنامهیشتاب ده هاي خالقیت وآموزش

  باشد.و یک نفر کارشناس دفتري می اداري و مالی و مدیر تدارکات و پشتیبانی، مسئول دفتر

  ؛رئیس سرا -17ماده 

تان ئیس اسری سرا است که توسط رئیس واحد دانشگاهی مرتبط و با هماهنگی رئیس سرا باالترین مقام اجرای

  شود.نصوب میممعاونت تحقیقات، فناوري و نوآوري و حکم و با تأیید  شدهیمعرف

  ؛وظایف رئیس سرا -18ماده 

 بنیانهاي دانششوراي مدیریت فعالیتفناوري و نوآوري و  يگذاراستیسکلیه مصوبات شوراي  اجراي -18-1
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قررات مرچوب اساسنامه، ضوابط و چان در آهاي اداره و هدایت امور سرا و نظارت بر حسن اجراي فعالیت -18-2

 ربطذی

 مالی و معامالتی سرا نامهنییآو پیشنهاد تهیه  -18-3

 سرا؛ هاي مختلفبخش توسعه و احداث عمرانی و اجرایی و طراحی اتعملی پیگیري-18-4

 تأمین سازوکارهاي الزم جهت توسعه و ارتقاء واحدهاي فناور -18-5

 حقیقات، فناوري و نوآوري استانه سرا و پیشنهاد آن به معاونت تتهیه و تنظیم بودجه ساالن -18-6

 نیمابیفرارداد ها مطابق با قق اهداف و برنامهاطمینان از تحق نظارت بر فعالیت واحدهاي فناور براي حصول -18-7

 واحدهاي فناور و سرا

براي  ب  سرمایه و تأمین مالی سرا و تالشارتقاء و توسعه سرا، جذو مدیریت مناسب جهت  يزیربرنامه -18-8

 ایجاد استقالل کامل مالی

شگاهی و دن استفاده از امکانات واحد داناحسن نموهماهنگی و همکاري با واحد دانشگاهی جهت تبدیل به  -18-9

 نان.آسرا و درآمدزایی حداکثري از 

  هاي دانشگاههت تحقق اهداف و سیاستجپیروي و هماهنگی کامل با رئیس واحد دانشگاهی مرتبط  -18-10

 ه مراجع ذیربطی و کاري جهت ارائه بعملکرد مال يهاگزارشتنظیم  - 18-11 

 بنیانهاي دانشیت فعالیتشوراي مدیرغییر مواد اساسنامه به ح یا تپیشنهاد اصال -18-12

 ردولتیغی دولتی و يهامؤسسه و هات، شرکهاسازمان، هابانکاز  اضرقتحصیل وام یا اعتبار، است -18-13
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 داره کل آموزش فناوري واپس از تأیید  دهندهشتابمدیر  ؛دهیشتاب آموزش خالقیت و مدیر برنامه -19ماده 

. اهم ا بر عهده داردسرا ر یشتاب دهو وظیفه تحقق برنامه  شدهمنصوبتوسط رئیس سرا دانشگاه  يهادهندهشتاب

  وظایف ایشان به شرح زیر است:

 انجام کلیه امور محوله از سوي رئیس سرا -19-1

صصی سراي هاي تخه یا حوزهمحور در حوز وکارکسبآموزشی  هاي دروسسرفصلو اجراي  يزیربرنامه -19-2

 و آموزش فناوري وکارکسبمدارس  ياندازراهنوآوري و 

 هانآهاي جهت تبدیل ایده دهندهشتابدر  هاآنو پذیرش  شدهییشناسامتقاضی یا  يهاپآارزیابی استارت  -19-3

 به محصول اولیه

 نانیرآفرکاسط اساتید و ناور توفها و یا افراد هاي تخصصی به تیمارائه منتورینگ یا مربیگري و مشاوره -19-4

 فشرده صورتبه شدهرفتهیپذهاي اي و آموزش و پروش تیمحرفه

ایر ستولید، خدمات اداري و  فضاي کاري مشترك، امکانات استفاده از ابزارآالت ساخت و يسازفراهم -19-5

 هاآن ها و تالش براي کاهش هزینه استفاده ازجهت استفاده تیم ازیموردنهاي فیزیکی زیرساخت

طح واحد دانشگاهی جهت سهاي آموزشی و ترویجی مختلف در و مدیریت برگزاري کارگاه يزیربرنامه -19-6

 هیپادانش يوکارهاکسبفرهنگ کارآفرینی و  يسازنهینهاد

 ییشناسا، تیموفق يندهابا رو انیدانش آموزان و دانشجو ییآشنا باهدف تیموفق ينارهایسم يبرگزار -19-7

 يهاهکارگارگزاري ی و بسنج مسابقات استعداد یی از طریق برگزاريو دانشجو يآموزدانشا و نخبگان استعداده

 در قالب مدارس خالقیت و شایستگی يو نوآور تیخالق

هاي هاي کارآفرینان، یادگیري نحوه شناسایی ایدهبا موضوعاتی چون آشنایی با ویژگی ییهاکارگاهبرگزاري  -19-8

، آموزش مهارت نگارش طرح تجاري، وکارکسب ياندازراههاي ، آموزش مهارتوکارکسبع مناسب براي شرو



  04/10/1398 اریخت 62814/10شماره:  

           آ� �� جا�ع بازار �ناوری و �رای �وآوری دا�ه آزاد اسال�ی       

  51از 15 صفحه

 

منابع مالی، تجهیزات و نیروي انسانی، آشنایی با ضرورت و کاربرد حل مسئله، آشنایی با  نیتأمآموزش نحوه 

حیط واقعی در هاي حل مسئله در مروش يریکارگبههاي حل مسئله، یادگیري مراحل روش حل مسئله، مهارت

 و حل مسئله يآموزمهارتقالب مدارس 

ی براي اد استقالل کامل مالدهی و مدل درآمدي آن و تالش براي ایجتهیه و تنظیم بودجه برنامه شتاب -19-9

 برنامه

 نیمابیفایجاد مراکز نوآوري مشترك  منظوربهشناسایی و ایجاد انگیزه در صنایع مستقر در منطقه  -19-10

شد رو مراکز  پس از تأیید اداره کل کارآفرینیمدیر مرکز رشد  ؛رشد کارآفرینی و مدیر برنامه -20 ماده

       ان هم وظایف ایشامرکز رشد را بر عهده دارد.  يهابرنامهو وظیفه تحقق  شده منصوبتوسط رئیس سرا دانشگاه 

  به شرح زیر است:

 انجام کلیه امور محوله از سوي رئیس سرا -20-1

ه، آشنایی ، آشنایی با اصول و فنون مذاکروکارکسبهاي آشنایی افراد با مدل نهیدرزمهایی برگزاري کارگاه -20-2

        انی نابع انسمدیریت مبا فرایندهاي بازاریابی و مدیریت فروش، آشنایی با فرایندهاي مدیریت مالی، یادگیري نحوه 

 وکار کسبدر قالب برنامه آموزش 

 آن رشیپذ تیسعه ظرففناور در مرکز رشد و تو يو جذب هسته و واحدها رشیپذ يبرا يزیرمهبرنا -20-3

ز اها و واحدهاي فناور شت و خروج هستهمختلف جهت جذب، نگهدا يهادستورالعملو  هانامهنییآتهیه  -20-4

 مرکز رشد

 ،یانسان يرویاز ن یبانیو پشت تیحما ،يزیربرنامهفناور،  يدر امور مراکز رشد و واحدها یهماهنگ جادیا -20-5

  ی و ...تدارکات

مختلف اعم از تجهیزات ساخت و تولید، تجهیزات  يافزارنرمو  يافزارسختمدیریت ارائه خدمات مختلف  -20-6

 پایین متیباقها و واحدهاي فناور اداري، بیمه، مالیات، ثبت شرکت، مشاوره حقوقی، بازاریابی و ... به هسته
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 الل کامل مالی برايهیه و تنظیم بودجه مرکز رشد و مدل درآمدي آن و تالش براي ایجاد استقت - 20-7

 دهندهشتاب

 مرکز رشد ماههششعملکرد  ها و واحدهاي فناور و تهیه و تنظیم گزارشنظارت مستمر بر عملکرد هسته -20-8

-ريپس از تائید اداره کل تجا رینیفمدیر برنامه کارآ ؛ینیآفرارزشسازي و تجاريمدیر برنامه  -21ماده 

هم ا بر عهده دارد. ارپردیس پارك  يهابرنامهو وظیفه تحقق  شده منصوبتوسط رئیس سرا  ینیآفرارزشسازي و 

  وظایف ایشان به شرح زیر است:

 انجام کلیه امور محوله از سوي رئیس سرا -21-1

 نافع طرفینمشخص متضمن م يردادهاقراهاي فناور با عقد تخصیص فضاهاي پارك به شرکت -21-2

 ها از پاركخروج شرکت جهت استقرار، فعالیت و ازیموردنو مقررات  نامهنییآتهیه و تنظیم  -21-3

- فعالیت ود و ثروت آفرینی ازآن و تالش براي س يدرآمدتهیه و تنظیم بودجه ساالنه پردیس پارك و مدل  -21-4

 هاي پارك

 كهاي مستقر در پاربه شرکت متیقارزان يسازيارتجمدیریت ارائه خدمات  -21-5

  نیمابیف منعقدشدههاي فناوري مبتنی بر قرارداد نظارت مستمر بر عملکرد شرکت -21-6

یس سرا واحد دانشگاهی مرتبط توسط رئ مدیر اداري و مالی پس از تأیید رئیس ؛مدیر اداري و مالی -22ماده 

  ت:ح زیر اسیشان به شرر اداري و مالی سرا را بر عهده دارد. اهم وظایف او وظیفه نظام بخشی به امو شدهمنصوب

 انجام کلیه امور محوله از سوي رئیس سرا -22-1

 مدیریت امور مالی و حسابداري -22-2
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 انجام امور مالی مربوط به کارکنان -22-3

 .انشگاه آزاد اسالمیو قوانین مرتبط د هانامهنییآانجام امور پرسنلی کارکنان متناسب با  -22-4

 هاي سرابرنامه مالی، درآمدها و هزینه یروزرسانبهتجمیع و  -22-5

 ي انسانی سراو نگهداشت نیرو يریکارگبهمرتبط با  يهانامهنییآتهیه  -22-6

 هاآني تسهیل امور ادار منظوربههاي سرا همکاري و هماهنگی با سایر بخش -22-7

 توماسیون اداري کارا، هوشمند و نوین در سراا يسازادهیپطراحی و  -22-8

رتبط، منی پس از تأیید رئیس واحد دانشگاهی مدیر تدارکات و پشتیبا ؛مدیر تدارکات و پشتیبانی -23ماده 

عه سرا جهت اداره و توس ازیموردنو تأمین اقالم  يافزارسختنیازهاي  نیتأمو وظیفه  شدهمنصوبتوسط رئیس سرا 

  اهم وظایف ایشان به شرح زیر است: را بر عهده دارد.

 انجام کلیه امور محوله از سوي رئیس سرا -23-1

ات دن امکانات و تجهیزهمکاري و هماهنگی با رئیس واحد دانشگاهی مرتبط جهت تبدیل به احسن نمو -23-2

 واحد دانشگاهی با اولویت استفاده از در حوزه فناوري و امور سراي نوآوري

 سراي نوآوري هاي مربوط بهها، زمینم کلیه امور مربوط به تجهیز ساختمانمدیریت انجا -23-3

 ر سراي نوآوريمدیریت انجام کلیه امور مربوط به تعمیرات و نگهداري تجهیزات در اختیا -23-4

 جهت توسعه فیزیکی سراي نوآوري يزیربرنامههاي جدید و شناسایی ظرفیت -23-5



  04/10/1398 اریخت 62814/10شماره:  

           آ� �� جا�ع بازار �ناوری و �رای �وآوری دا�ه آزاد اسال�ی       

  51از 18 صفحه

 

یی در خصوص معامالت سراي نها ندهریگ میتصممرجع  نوآوري؛ کمیسیون معامالت سراي -24ماده 

ب کمیسیون نماید. ترکیگیري می، تصمیمامالك و مستغالت دوفروشیخربه جزء در مورد باشد که نوآوري می

  معامالت شامل افراد زیر است:

 معاون تحقیقات، فناوري و نوآوري استان -24-1

 رئیس سراي نوآوري -24-2

 اري و مالی سرامدیر اد -24-3

 مدیر تدارکات و پشتیبانی سرا -24-4

 االختیار وياستان و یا نماینده تام دارخزانه -24-5

 يرأنماینده حراست بدون حق  -24-6

  يرأنماینده بازرسی بدون حق  -24-7

کارفرمایان و  نیماببروز اختالفات حقوقی  در صورتکمیسیون حل اختالف سراي نوآوري؛  -25ماده 

ن ن کمیسیورداد با آنابا مسائل و مشکالت حقوقی طرف قرا شدنمواجهنان واحدهاي فناور مستقر در سرا و یا کارک

- رجاع میشگاه احل اختالف سراي نوآوري اقدام به حل مشکل نموده، در صورت عدم رفع آن مسئله به بازرسی دان

  باشد:شود. کمیسیون حل اختالف سراي نوآوري شامل افراد زیر می

 ئیس سرار -25-1

 مدیر اداري و مالی سرا -25-2

 نماینده مرکز حقوقی دانشگاه -25-3
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 دو نفر از مدیران واحدهاي فناور مستقر در سرا -25-4

  يرأنماینده بازرسی بدون حق  -25-5

  ؛ارتباط سرا با واحد دانشگاهی مرتبط -26ماده 

انشجویان هاي سرا را براي داستفاده از برنامه هاي الزم جهت حضور وراي نوآوري موظف است زیرساختس -26-1

  ربط فراهم نمایدو اساتید ذی

        گرفتهشکلهاي آموزشی و پژوهشی خود را متناسب با بازار تقاضاي احد دانشگاهی موظف است برنامهو - 26-2

  کند یروزرسانبهدر سراي نوآوري، 

  سراي نوآوري، را محقق کندتشکیل و توسعه الزم جهت  يهايهمکاراحد دانشگاهی موظف است و -26-3

م و نوآوري را فراه يهايسر اایجاد و توسعه  نهیدرزمهاي مصوب احد دانشگاهی موظف است بودجهو - 26-4

  محقق نماید

 ؛نحوه اعطاي مجوز تأسیس سراي نوآوري -27ماده 

لیه و فقت اوله شامل مجوز موااعطاي مجوز تأسیس سراي نوآوري براي واحدهاي دانشگاهی متقاضی، در دو مرح

  .ردیپذیمموافقت دائم با شرایط زیر صورت 

 دور مجوز موافقت اولیهص  -27-1

ی انشگاهواحد د مدنظرمجوز موافقت اولیه تأسیس سراي نوآوري از طریق ارسال طرح توجیهی سراي نوآوري 

راي شون در آجامع مستقل و تأیید مستقر در استان و یا واحد جامع مستقل توسط رئیس استان یا رئیس واحد 

 .ردیپذیمصورت  بنیانهاي دانشفعالیتمدیریت 
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د جامع استان یا واحبنیان هاي دانششوراي مدیریت طرحبایست مصوب طرح توجیهی ارسالی می: 6تبصره 

 مستقل باشد. 

  باشد.می یک سال حداکثر مدت مجوز موافقت اولیه: 7تبصره 

 ري در واحدساختارهاي موجود مرتبط با فناوري و نوآو تأسیس سراي نوآوري، دییتأعدمدر صورت  :8تبصره 

رح طناسب با تواند متمعاونت می دهند. همچنینمقررات مربوطه به فعالیت خود ادامه می بر اساسدانشگاهی 

  .، صادر نمایدهاآناز  هرکداممجوز ایجاد برخی از اجزاء سرا را مطابق با مقررات  ،توجیهی

- حمدیریت طر دستورالعملدر  استان یا واحد جامع مستقلبنیان هاي دانشاعضاء شوراي مدیریت طرح :9تبصره 

 است. شدهمشخصنامه حاضر پیوست آیین ،بنیانهاي دانش

 وز موافقت دائمصدور مج -27-2

     هاي الزم خروجیهاي عملکردي و متناسب با میزان تحقق شاخص بنیان دانشگاههاي دانششوراي مدیریت طرح

  کندگیري میئم تصمیمدر خصوص صدور مجوز موافقت دا

 عمل توسطاین دستورال  ابالغاز سراها دو ماه پس از  مدنظرهاي هاي عملکردي و خروجیشاخص :10تبصره 

ی بندي براي سراها طراحو یک نظام رتبه خواهد شد تصویب و ابالغ بنیانهاي دانششوراي مدیریت فعالیت

 هاآنرد هاي تشویقی بر مبناي عملکاي سراها، اتخاذ سیاستهاي مستمر و دورهشود و در چارچوب ارزیابیمی

 گیرد.صورت می

د رش عملکررائه گزاازم به دو ماه قبل از پایان مدت مجوز اولیه، رئیس استان یا واحد جامع مستقل، مل :11تبصره 

 باشد.دانشگاه می نیانبهاي دانششوراي مدیریت فعالیت سرا به

     د سرا اسب با عملکرتواند متندانشگاه عالوه بر انحالل سرا میبنیان هاي دانشفعالیتشوراي مدیریت : 12تبصره 

 نماید. يریگمیتصمدر مورد تقلیل آن به یکی از اجزاء سرا 

ع ا واحد جامرئیس استان ی اخذ مجوز قطعی، توسط جهتسراي نوآوري  بلندمدتاساسنامه و برنامه  :13تبصره 

  ارائه و به تصویب خواهد رسید.بنیان دانشگاه هاي دانششوراي مدیریت طرحمستقل به 
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 ؛تأسیس و فعالیت سراي نوآوري طرح توجیهی اعطاي مجوز -28ماده 

قالب استان یا واحد دانشگاهی جامع مستقل متقاضی موظف به ارائه موارد زیر در  1- 27بند در خصوص اجراي 

 طرح توجیهی خود خواهد بود:

   متقابالًو  موجود در منطقه استقرار واحد دانشگاهی يهايتوانمندو  هاتیظرفزارش کاملی از ارائه گ -28-1

 هاها و توانمنديهاي علمی، فنی و اجرایی واحد در ارتباط با ظرفیتتوانمندي

ین برنامه د در اختیار سراي نوآوري قرار دهد و همچنتوانأسیسات و امکاناتی که واحد میتمشخص نمودن  -28-2

تخصصی  تیمأمورقق هاي و تجهیزات مستقر در استان براي تحدستگاهها،برداري از سایر آزمایشگاهرهتجمیع و به

 سرا

 دانشگاه» هاي علمیبرنامه«متناسب با سراي نوآوري  وکارکسبعیین موضوع اصلی فعالیت و یا محور ت -28-3

نی یا رمانداري، ادارات استافمرتبط دولتی از قبیل  يهادستگاههمکاري با برخی از  نامهتفاهمارائه  -28-4

 شهرستانی، مراکز مالی و اعتباري، مراکز بزرگ صنعتی در تأسیس سراي نوآوري

حقیق تقر نمودن واحد تمند جهت مسنعتی عالقهص - شرکت فنی 5وجود حداقل  دیمؤت الزم ارائه مستندا -28-5

قرار در پردیس مند جهت استعالقه انیبندانششرکت  5و حداقل علم و فناوري  در محل پردیس پارك و توسعه

 يسازيتجارو برنامه  علم و فناوريپارك 

هی جهت تیم فناور داراي محصول اولیه در واحد دانشگا 5مندي حداقل رائه مستندات مربوط به عالقها -28-6

 برنامه مرکز رشدحضور در مرکز رشد و 

 هاآن یدهشتابو برنامه  سراي نوآوري شدهنییتع وکارکسبایده فناورانه در ارتباط با محور  30 ارائه حداقل -28-7
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مند جهت ایجاد یک مرکز نوآوري مشترك نعتی عالقهص -مرکز فنی 1همکاري حداقل  داشتن اعالم -28-8

 و برنامه مرکز نوآوري نیمابیف

 وکار کسببرنامه آموزش فناوري و مدرسه  3داقل ارائه ح -28-9

ارشناسی داري و کضو هیأت علمی و نیروهاي اعاعم از دانشجو و  ازیموردنبینی میزان نیروي انسانی پیش -28-10

 بینی درآمدزایی سراي نوآوريو پیشدانشگاه، بودجه 

 ؛سازمانی موقت سرا پس از اخذ موافقت اولیه ساختار-29ماده 

       رائی و فتر، معاون اجدسرا، رئیس  ياندازراهسازمانی موقت سرا شامل مسئول  ساختاراخذ موافقت اولیه، پس از 

   باشد.می ذیل ساختار سازمانی واحد دانشگاهی مرتبط متقاضی تأسیس سرا دو نفر کارشناس مسئول

اوري و ون تحقیقات، فنقل و حکم معاسرا با معرفی رئیس استان یا واحد جامع مست ياندازراه مسئول :14تبصره 

 .شودیمنوآوري دانشگاه منصوب 

مودار نلعمل، موظف است یک ماه پس از ابالغ این دستورا نت توسعه مدیریت و منابع دانشگاهمعاو :15تبصره 

  .اضافه و ابالغ نماید ربطیذها و واحدهاي دانشگاهی سازمانی موقت سرا را به تشکیالت استان

ملیاتی عارائه برنامه  سرا، نهایت تا دو ماه پس از صدور حکم مسئولیت، موظف به ياندازراهسئول م: 16تبصره 

دیه از ریافت تأییجهت تصویب و د یا واحد جامع مستقل استانبنیان هاي دانششوراي مدیریت طرح سرا به سالهکی

ت پس از دریاف موظف است یک ماهتقل یا واحد جامع مساستان بنیان هاي دانششوراي مدیریت طرحباشد. آن می

الجراء او الزم  قی شدهبرنامه، اعالم نظر نماید، در صورت عدم اعالم نظر تا یک ماه، برنامه عملیاتی سرا مصوب تل

  خواهد بود.

  عبارتند از:سراي نوآوري منابع مالی ؛ منابع درآمدي سرا -30ماده  

  پژوهشی - بودجه پژوهشی واحدهاي آموزشی مرتبط در يهافیرد محل از ساالنه بودجه -30-1

  مختلف سرا يهابخش	خدمات و	هافعالیت از حاصل درآمد -30-2

  سالمیوابط دانشگاه آزاد اضاشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب 	با منعقده	درآمد حاصل از قراردادهاي  -30-3
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  حقوقی و حقیقی اشخاص	هدایاي و	هاکمک  -30-4

  اسالمی خاص حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط دانشگاه آزاداش يگذارهیسرما  -30-5

  ؛مقررات اداري و مالی -31ماده 

مالی و  نامهنییآشود و ناخته میشیک واحد دانشگاهی  عنوانبهمالی و معامالتی  ازنظر بازار فناوري -31-1

شوراي ر وري، دالت سراي نوآمعامالتی آن توسط معاون تحقیقات، فناوري و نوآوري پس از تأیید کمیسیون معام

  تصویب خواهد شد. بنیان دانشگاههاي دانشمدیریت طرح

ري و ضاء رئیس سراي نوآومجزا و دو امضایی با ام صورتبهپس از دریافت مجوز قطعی حساب بانکی سرا  -31-2

 لهازجموري ي نوآراامضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی س مدیر اداري و مالی سراي نوآوري بوده و همچنین

، حدفاصل در باشد.می دو امضائی رئیس سرا و مدیر اداري و مالی صورتبهچک، سفته، اوراق بهادار و نظایر آن 

متقاضی  احد دانشگاهیمجزا و دو امضایی با امضاء رئیس و صورتبهحساب بانکی سرا  ،مجوز اولیه تا مجوز قطعی

  .باشدثابت می صورتبهاستان  دارخزانهمتغیر و  صورتهباندازي سرا تأسیس سرا و یا مسئول راه

          مطابق با  هاآنحاصل از فعالیت سراهاي نوآوري و برنامه حمایت از  نهفناورانه و نوآوراهاي ارزیابی طرح -31-3

  باشد.پیوست این دستورالعمل می "بنیان هاي دانشنامه مدیریت طرحشیوه"	

 سرا آن رئیس سمت، حفظ اب استان نوآوري و فناوري معاون استان، در نوآوري سراي یک وجود صورت در -31-4

           استان، در بیشتر ای سرا دو تشکیل صورت در. بود خواهد دارعهده را نوآوري و فناوري معاون وظایف و باشدمی

 نوآوري سراي یک حداقل اجراي بستر به فناوري بازار عنوان اطالق. داشت خواهد مستقل رئیس یک سرا هر

  .است بالمانع
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              درصد  60صد و در 100سرا و معاون اجرائی سرا، به ترتیب معادل  ياندازراه مسئولحق سرپرستی  -31-5

ق حباشد. می متقاضی تأسیس سرادانشگاهی  هايحق سرپرستی جایگاه شغلی سرپرست معاونت در واحد

- یتت فعالشوراي مدیریان ذیل آن، در اساسنامه سراي نوآوري مشخص و به تصویب سرپرستی رئیس سرا و مدیر

  .خواهد رسید بنیانهاي دانش

وظفی مباشد. واحد می 8و  6اجرائی سرا به ترتیب  و معاون ياندازراهواحدهاي موظفی تدریس سرپرست  -31-6

اي هعالیتفشوراي مدیریت  و به تصویبتدریس رئیس سرا و مدیران ذیل آن در اساسنامه سراي نوآوري مشخص 

  .خواهد رسید بنیاندانش

ارکت هاي مشدر قراردادها، مدلنیان بهاي دانششوراي مدیریت طرحهاي مندرج در کلیه مقررات و شیوه -31-7

  .سرا نافذ است يوادارمالی  يهايزیربرنامهدانشجویان و سایر  يریکارگبهو همکاري، 

هاي تشوراي مدیریت فعالیند توا، همانند واحدهاي جامع مستقل میموقت فعالیتمجوز  سرا پس از اخذ -31-8

ان بنیانشدهاي رئیس سرا پس از تصویب موضوعات در شوراي مدیریت فعالیت مستقل داشته باشد. بنیاندانش

 نماید.خود، اقدام به انعقاد قراردادهاي الزم می

 سیس سرای مرتبط با تأد دانشگاههمانند واح ي و مالیسرا به لحاظ ادار ياندازراهمسئول  اراتیسطح اخت - 9- 31

انشگاه یا داستان  بنیانهاي دانشفعالیتشوراي مدیریت و در خصوص مازاد بر اختیارات، موارد باید در باشد یم

رتبط ماي هشاین مصوبات نیاز به تصویب مجدد در کمیسیون دائمی استان ندارد و براي کلیه بخ تصویب شود.

 است. االجراالزم

سازمانی موقت،  نمودارسرا، در صورت نیاز به نیروي انسانی بیشتر از  ياندازراهمطابق با طرح توجیهی  -31-10

مأمور تا زمان اخذ مجوز قطعی سرا، از چارت سازمانی  صورتبهرئیس استان موظف است نیروي انسانی الزم را 

 .یددر استان تأمین نما مستقر يهادانشگاه يهابخشسایر 
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عمل در موارد مندرج در این دستورال بر اساسس از اخذ مجوز قطعی، ساختار سازمانی تفصیلی سرا، پ -31-11

  خواهد رسیدبنیان هاي دانشفعالیتشوراي مدیریت اساسنامه سراي نوآوري مشخص و به تصویب 

هده واحد سرا به ع يو ... برا ینگهبان ،ساتیتأس ،هیپرسنل و انجام امور مربوطه به خدمات، نقل نیتأم -31-12

  باشدیم مؤسس

مقررات بق آن که ط باشدیمخصوص به خود م هاينامهمقررات و آیین يسرا دارا هاياز بخش هرکدام -31-13

  مقرر شود يگرید بیبه ترت دستورالعمل نیدر ااینکه مگر تأسیس و اداره خواهند شد 

بنیان هاي دانشفعالیت یریت شوراي مدمأمور در سرا با تصویب  عنوانبهاء هیأت علمی اعض يریکارگبه: 17تبصره 

  واهد بودواحد آموزشی خ 10ایشان  ، موظفی تدریسيریکارگبهاست که در صورت  ریپذامکاناستان 

ر چک، شامل صدو هاي مالی سراروز پس از دریافت درخواست 15استان موظف است نهایت  دارخزانه: 18تبصره 

  ید.سرا واریز نما حساببههاي مصوب سرا را، براي اجراي برنامه ازیموردنها و سایر مبالغ واریز تنخواه

مالك  ورالعملتمامی مقررات مغایر با این دستورالعمل، پس از تصویب، ملغی تلقی شده و این دست :19تبصره 

  عمل خواهد بود.

به تصویب هیأت امناء  16/09/1398تاریخ  در بصره تنظیم گردیده وت 19ماده و  32نامه در این آیین -32ماده 

  دانشگاه رسیده و از این تاریخ الزم االجراء است.
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  پیوست آیین نامه جامع بازار فناوري و سراهاي نوآوري             

   

 

بنیان هاي دانشدستورالعمل مدیریت فعالیت

  دانشگاه آزاد اسالمی
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  بنیان دانشگاه آزاد اسالمیهاي دانشدستورالعمل مدیریت فعالیت               

   قدمهم

الش ي کشور در تمتناسب با نیازها پویا و انقالبی در سیر تکامل خود در هر مقطعی نهادیک عنوانبهدانشگاه آزاد اسالمی 

     االي متقاضی تحصیل بالب اسالمی، کشور با حجم هاي ابتدایی انقبوده تا وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد. در سال

حصیل تشتاقان به ها مواجه بود و دانشگاه  آزاد اسالمی، پاسخگویی صادق و پرتالش جهت آموزش خیل عظیم مدر دانشگاه

شد، یم. در شرایط بعد از جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی، فقدان نیروهاي متخصص و فنی مهندسی احساس بود

  .     ددرآوردنهاي صنعت و اقتصاد کشور را در دوران سازندگی به حرکت دانشگاه چرخ آموختگانشدان

ارج به خ شد و وابستگی کشورزمان آن رسیده بود که باید تابوي تربیت متخصصان در تحصیالت تکمیلی شکسته می

حصیالت تاي در مقاطع متخصصان حرفهو بدنه تحقیقاتی کشور نیازمند  یآموزش عالیافت. از سویی دیگر، کاهش می

در مقاطع  ربیت متخصصبه منابع مستقیم دولتی، فرآیند ت اتکادر آن مقطع نیز دانشگاه آزاد اسالمی بدون    تکمیلی بود. 

یان ی و دانشجوت علمداد، اعضاي هیاعالی را به عهده گرفت. زمانی که کشور باید سهم خود را در تولید مقاالت ارتقاء می

  منتشر نمایند. المللیینب ، دستاوردهاي علمی پژوهشی خود را در مجالت معتبریتوجهقابلبه میزان      انشگاه توانستند د

سسات ها و مؤو قانون حمایت از شرکتهبري رشده توسط مقام معظم یمترسهاي کالن حاضر با توجه به سیاست در حال 

بنیان هاي دانشمجلس شوراي اسالمی توسعه فعالیت 05/08/1389اعات مصوب ها و اخترسازي نوآوريبنیان و تجاريدانش

توجه به  اه آزاد اسالمی بااست. دانشگ یرناپذاجتنابجدید در بستر نوآوري و فناوري یک ضرورت  يوکارهاکسبو ایجاد 

نشجویان و دا ه علمی کشورو حضور اعضاي هیات علمی توانمند و دانشجویان خردمند در بدن سراسر کشورگستردگی آن در 

حله اجرا کشور به مر تواند رسالت خود را در این مرحله نیز براي انقالب ومناسب، می هايیرساختزتحصیالت تکمیلی و 

  درآورد.

  . تعاریف1ماده 

  باشد.دانشگاه آزاد اسالمی می دستورالعملدانشگاه در این  منظور از دانشگاه: -

 دانشگاه آزاد اسالمی است. هیات امناي مرکزي هیات امناء: -

  کمیسیون دائمی هیات امناي مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی است. کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه: -

  باشد.دانشگاه آزاد اسالمی می سیرئمنظور دانشگاه:  سیرئ -

  باشد.ازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی میمنظور س سازمان مرکزي: -

  باشد.بنیان میهاي دانشفعالیتمدیریت منظور شوراي  شورا: -

  باشد.بنیان میهاي دانشدبیرخانه شوراي مدیریت فعالیت دبیرخانه: -
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  باشد.دانشگاه آزاد اسالمی استان می استان: -

  هیات امناي دانشگاه آزاد اسالمی استان است.هیات امناء استان:  -

  می استان است. منظور هیات امناي دائمی دانشگاه آزاد اسالکمیسیون دائمی استان:  -

   باشد.رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان می استان:رئیس  -

  باشد.استان می انیبندانشمنظور شوراي مدیریت فعالیت هاي  شوراي استان: -

  است. شدهیمعرفواحدهاي جامع و مستقل  عنوانبهواحدهاي که به تصمیم سازمان مرکزي واحد جامع مستقل:  -

  باشد.می زاد اسالمیواحدهاي دانشگاه آ واحد: -

 اطالقالمیاد اسآز به واحدهاي مستقر در پارك، مراکز رشد و یا مراکز تحقیقاتی داراي مجوز دانشگاه واحد فناور: -

 شود.می

 هاي نوآورانه و یا داراي فناوري نو بوده باشد.، موسسه خصوصی و یا تعاونی که داراي ایدهشرکتبنیان: شرکت دانش -

ند و یا از هاي علم و فناوري باشمعاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و یا پارك هیدییتأداراي  ها بایداین شرکت

 .رار بگیرندق دیائتطریق یکی از مراکز رشد یا مراکز تحقیقات داراي مجوز سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی مورد 

- BP:  مخففBussiness Plan  باشد.می وکار کسبو منظور برنامه 

- FS :  مخففFeasibility Study  باشد.ی نهایی میسنجامکانو منظور مطالعات 

- VC:  مخففVenture Capital  است.  ریخطرپذي هاصندوقو منظور 

  هاها و چالش. ضرورت2ماده 

یجاد ر ابست .اشدبامروز دانشگاه آزاد اسالمی در سیر تکاملی خود با توجه به نیاز کشور باید دانشگاهی کارآفرین    

بسترهاي  يسازآمادهاست ضمن  فراهم کند. در این راستا، دانشگاه الزم یانبندانشجدید را در مسیر اشتغال  يوکارهاکسب

در  نوینی  یجاد کند و بازاررا ا گذاريسرمایهسازي و تجاريو  یانبندانشهاي مهارت افزایی و نوآوري، زمینه حمایت از ایده

  . یانی را در کشور طراحی نمایندنبدانشي وکارهاکسبحوزه 

واحدهاي در  يافزارسختو ظرفیت عظیم علمی و  بنیانمرکز رشد، صدها محصول دانش 100بیش از  باوجوددر این مقطع   

  است. شدهفراهمي آورفنمناسبی جهت ایجاد شبکه سراسري نوآوري و بسیار  یرساختزسراسر کشور 

  

تناسب بنیان دانشزه در حوو اعضاي هیات علمی دانشگاه با تعداد شاغلین  شدهیرفتهذپتعداد دانشجویان  ولی از سویی  

این مبنا الزم است  بر ).1بنیان تغییر یابد (شکل باید به سمت تربیت کارآفرینان و شاغلین بخش دانش ندارد و این روند

  .رفته شودگهی کارآفرین به کار نیل به دانشگا منظوربههاي دانشگاه متناسب با اهداف جدید تمامی ظرفیت
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    بنیان کشور در آموزش عالی. عدم تناسب دانشجویان ورودي با شاغلین بخش دانش1شکل      

  
  

  بنیانانشساختارهاي آموزشی، پژوهشی و زیرساختی دانشگاه در جهت افزایش اشتغال د کارگیريبه. 2شکل 

، ضعف دسترسی به بازار و مشکالت يسازشفاف، عدم بنیان به دلیل ضعف مقرراتران و شاغلین بخش دانشفناو     

زم ین امر، الري از او جهت جلوگی گردندمالی در مرحله بعد از ساخت نمونه اولیه، معموالً متوقف می ینتأمناشی از عدم 

  )3ار گرفته شود. (شکل بنیان به کزایش اشتغال دانشهاي دانشگاه جهت افیرساختزاست که همه امکانات و 

  

  و بازار سازيتجاريبنیان به مرحله . ضعف ورود محصوالت دانش3شکل                                   

اشتغال دانش بنیان

زیرساخت  

هاي دانشگاه

پژوهش

آموزش

بازار
محصول 

فناورانه یا 

دانش بنیان

فناور
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  . اهداف و راهبردها3ماده 
  

 بنیانانشد طرح هاياد اسالمی در حوزه زیر براي دانشگاه آز راهبردهاي شدهاشارههاي با توجه به ضرورت

 است: شدهینتدو

  بنیانهاي دانشارتقاء فعالیت منظوربههاي دانشگاه آزاد اسالمی در گستره کشور گیري از ظرفیتبهره - 

 ناوريف ،شبر دان سازي در جهت تغییر رویکرد دانشگاه از آموزشی و پژوهشی به سمت دانشگاهی کارآفرین متکیزمینه - 

  وري و نوآ

 بنیانهاي دانشبا تاکید بر فعالیت نابع درآمدي از درآمد شهریهقویت مت - 

  شوراري واحدهاي دانشگاهی سراسر کافزو نرم افزار هاي بالقوه سختوري از ظرفیترتقاء بهرها - 

 بنیانهاي دانشگذاري نقدي و غیر نقدي در قالب مشارکت خصوصاً در طرحسرمایه - 

ی با هاي مشارکتهاي استانی، صندوق، صندوقخطرپذیرگذاري هاي سرمایهو شرکت هاایجاد و توسعه صندوق - 

 هاي غیر خطرپذیرهاي مشارکتی با مناطق آزاد، صندوق، صندوقهاوزارتخانه

 بنیانهاي دانشدر طرح خطرپذیرمشارکت مستقیم  - 

 بنیانی واحدهاهاي دانشسازي فعالیتایجاد بستر الزم براي تجاري - 

 هاي مشارکتیگذاريهاي اشخاص حقیقی و حقوقی در سرمایهیهجذب سرما - 

  رد اقتصاد مقاومتید کشور با رویکبنیان در جهت کمک به اقتصاهاي دانشگسترش فعالیت      - 

 بنیانهاي دانشهاي بیمه متولی بیمه طرحگذاري توسط صندوقبیمه کردن سرمایه    - 

  کند:می و نوآوري دانشگاه آزاد اسالمی اهداف زیر را دنبالدر این راستا حوزه معاونت تحقیقات، فناوري 

شگاه و هاي موجود دانرفیتظ کردن عملیاتیها در جهت حرکت بخشی واحدها براي ، بخشنامههانامهآیینپیشنهاد اصالح  - 

  کزيبا نظارت سازمان مر واحد آن خاص شرایطداخلی هر واحد متناسب با  هاينامهآییننیز 

تفاده در جهت اسگذاري بنیان و سرمایههاي دانشها، شرکتاي مشارکت واحدهاي دانشگاهی در طرحهمدلارائه  - 

  واحدهاي دانشگاهی

  شگاهوري دانپژوهش و فنا حوزهرهاي ارتقاء توانمندي واحدها در جهت تولید دانش فنی با همکاري تدوین سازوکا - 

   ریت داراییمدی ها، درآمدها وهاي نظارت و ارزیابی عملکردتقویت روش - 

ف کرد، این توان تعری) می4(شکلبنیان را مطابق کلی برنامه حوزه اقتصاد دانشرسیدن به اهداف فوق محورهاي  منظوربه

 .هاي مختلف است تا چابک سازي و کارآمدي الزم شکل بگیردبخش يسازهماهنگموظف به حوزه 
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  دانشگاه بنیانهاي دانشیریت فعالیتحوزه مد. محورهاي کلی 4شکل 

  تی. نوع  فعال4 ماده

 وهاي علم ركمراکز رشد، پابنیان و هاي دانششرکتبنیان حاصل از هاي دانشبنیان شامل طرحهاي دانشفعالیت   

  د.نسازي و درآمدزایی داشته باشکه قابلیت تجاريهاي نو پا و شرکتواحدهاي توسعه و تحقیق  فناوري،

  . ساختار5ه ماد

  ).5(شکل  شودمی يبندطبقه، نوآوري و فناوري دانشگاه در سه بخش تحقیقاتهاي ساختار کلی فعالیت 

  کند. بنیان را فراهمو بستر نوآوري و اشتغال دانش رساختیزتواند حوزه پژوهش و تحصیالت تکمیلی می

 بنیان است کهانشحوزه نوآوري و اشتغال د حرکت کند.مند محور نظام مسئلههاي به سمت پژوهشاین بخش الزم است      

یان و بندانشهاي واند منجر به ایجاد واحدتهاي علمی میپارك و نوآوري سراهاي مراکز رشد، فعالیت مراکز تحقیقاتی،

. در این دسازي دارنگذاري و تجاريبخش سوم شامل واحدهاي فناور و درآمدزاست که ظرفیت سرمایه تیدرنها .گردد يفناور

ده باشند، سازي شصنعتی، صنعتی و یا تجاريیمهنید هایی که دوران بلوغ خود را سپري نموده و وارد مرحله تولبخش طرح

  .آیندیدرمبه مرحله اجرا  درآمدزایی منظوربهدانشگاه یا با مشارکت آن توسط 

 

 

  یانبندانش هايفعالیت هاي کلی درگیر در حوزه. بخش5شکل 

رصد روند پیشرفت حوزه  

دانش بنیان  

شناسایی موانع در گردش کار حوزه

اقتصاد دانش بنیان 

کمک در جهت تدوین استراتژي نظارت و کنترل   ایجاد تحرك و چابک سازي و هماهنگ سازي بخش هاي موازي 

حوزه مدیریت فعالیت هاي دانش بنیان

پژوهش و تحصیالت تکمیلی

رنوآوري و اشتغال دانش بنیان و دانش محو

فناوري و درآمدزایی
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گاه بنیان دانشنشهاي داگیري براي تصویب طرحرکن تصمیمترین بنیان به عنوان مهمهاي دانششوراي مدیریت فعالیت  

به منظور  گذاريیههاي سرماگذاران و صندوقگذاري و ارتباط با سرمایهالی جهت سرمایههاي ماست. همچنین ایجاد صندوق

هاي نگی شرکتاز جمله وظایف این حوزه است. هماه دانشگاه) VCگذاري خطرپذیر(سرمایهیژه به و هاتامین مالی طرح

ی براي زي و بازاریابساسازي تجاريبسترها و جهت مشارکت دانشگاه در طرح سازيینهزمموجود و وابسته به دانشگاه و 

  خواهد بود.ان بنیهاي مهم حوزه اقتصاد دانشمحصوالت وابسته دانشگاه از دیگر بخش

نیان، بدانشي هاآوري، مراکز رشد، سراهاي نوآوري، مراکز تحقیقاتی شرکتهاي پارك علم و فناین حوزه با خروجی

هاي یتگیري از ظرفهها بهرگذاري و مشارکت دارند مرتبط است. براي اجراي طرحکه قابلیت سرمایه محوردانشهاي طرح

هاي یجخرو ،بودپذیر خواهد امکان یرساختز عنوانبهاي عمرانی، آموزشی و پژوهشی هافزاري دانشگاه اعم از ظرفیتسخت

رآمد که دباشد یم دانش شهرهاهاي فناوري و شهركهاي موجود و وابسته به دانشگاه، شرکتهاي مشارکتی، طرحاین حوزه، 

  هاي دانشگاه به کار گرفته خواهد شد.فعالیت جهت توسعهآن در 

  دانشگاه آزاد اسالمیبنیان هاي دانشدیریت فعالیتم شوراي. 1 -5
  

ابع راستاي ایجاد من دربنیان حوزه اقتصاد دانش نظرانصاحبخصص گیري از تجارب و تبهره منظور بهاین شورا     

  د.نمایلیت میی دانشگاه آزاد اسالمی فعااز منابع علمی، پژوهشی، اقتصادي و مال درآمدي پایدار و استفاده بهینه

 وظایف شورا  

 اسالمی آزاد دانشگاه بنیاندانش هايفعالیت به مربوط هايطرح تصویب و بررسی - 

 دبیرخانه شوراهاي پیشنهادي از سوي و پروژه هاطرح تصویببررسی و  - 

 ر سطح ملیدو فنآوري  نوآوري کالن و ایجاد شبکه هايطرحدر  واحدي استانی و بینهاي بینتصویب کنسرسیوم - 

 رااعضاي شو -

  )شورا سیرئ( ينوآور و يفناور قات،یتحق معاون -

  شانیا اریاالخت تام ندهینما ای منابع و تیریمد توسعه معاون -

  شانیا اریاالختتام ندهینما ای یشگاهیآزما شبکه و پژوهشگاه سیرئ -

  )VCگذاري خطرپذیر(سرمایه سیرئ -

  يفناور و علم پارك سیرئ -
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  نوآور و يفناور قات،یتحق عاونتم معاونت کل رانیمد -       

  يرا حق بدون دانشگاه یبازرس مرکز سیرئ -

  .را حق بدون حراست مرکز سیرئ -

 بنیان ونشل اقتصاد دادبیر شورا، مدیر ک .شوندمیشورا با حکم ریاست دانشگاه آزاد اسالمی منصوب  يکلیه اعضا : 1تبصره 

 باشد.بنیان دانشگاه میسرمایه گذاري دانش

ان معاونت بنیاري دانشبنیان و سرمایه گذاداره کل اقتصاد دانشبنیان مدیریت فعالیت هاي دانشدبیرخانه شوراي : 2ره تبص

  باشد.تحقیقات، فناوري و نوآوري می

حاضر در یک اعضاي  عالوهبهنصف  يبارأیابد و مصوبات جلسات اعضاء رسمیت می 3/2جلسات شورا با حضور :   3تبصره 

  است و حضور رئیس در جلسه ضروري است. اجراابلقجلسات 

  بنیان سازمان مرکزيهاي دانش. وظایف دبیرخانه شوراي مدیریت فعالیت5-2

  پژوهشی هارتی ومفرهنگی، آموزشی، هاي مختلف دانشگاه اعم از در حوزه ي نوآورانه و دانشیهاي درآمدزابررسی طرح - 

 توجه به قابلیتبا دانشگاه بنیانیدانش هايمشارکت ارزیابیو  بنیاندانش هايطرح در گذاري سرمایه و مشارکت بررسی - 

 هاطرح

 هاها و نظارت به پوشش بیمه طرحپیگیري بیمه شدن طرح - 

 خطرپذیر به شوراگذاري و هاي سرمایهایجاد صندوقپیشنهاد بررسی و  - 

 و نوآوري بنیاندانش گذاريایههاي سرمهاي واحدها و مراکز دانشگاه در حوزههدایت و ساماندهی فعالیت - 

 ايهاي درآمدي متنوع و پایدار براي واحدهاي دانشگاه و افزایش درآمد غیر شهریهایجاد زمینه - 

 حضور دانشگاه در بازارهاي مناسب تائیدبررسی و  - 

 دانشگاه بنیاندانش هايفعالیت در خارجی و داخلی گذارانسرمایه جذب بررسی - 

 پزشکی و  فعالیت هاي مرتبط با ازجمله مجاز و قانونی هايزمینه همه در دانشگاه براي انشید درآمدزاي هايطرح تهیه - 

 غیرپزشکی

 کشور در گذاريسرمایه و اقتصادي هايفعالیت و صنعت و دانشگاه بین ارتباط جهت در راهکار ارائه - 

 رئیس شورابررسی دقیق و کارشناسی امور ارجاعی از سوي  - 

 شورا در سطح دانشگاه آزاد اسالمی پیگیري و اجراي مصوبات - 

 تدوین و تنظیم دستور جلسات شورا ،هااطالعات، گزارش آوريجمع - 

 جلساتصورتهماهنگی و تنظیم وقت جلسات شورا و ثبت و ضبط  - 

 معاونت تحقیقات، فناوري و نوآوري تائیداعالم و ابالغ مصوبات شورا پس از  - 
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 گذاري دانش فنیی و ارزشت ارزیابایجاد بانک افراد داراي صالحیت جه - 

 از ظرفیت ایشان در واحدهاي کشور کارگیريبهایجاد بانک مشاوران و کارگزاران داخلی دانشگاه براي  - 

 بنیانها و محصوالت دانشبی شرکتایجاد یک سامانه جامع معتبر براي ارزیا - 

 کارشناسی و فنی حسب مورد هايبررسیانجام  - 

 حسب مورد موردنیازهاي ها و تشکیل کارگروهیشگاه، سمینارها، نماهابرگزاري همایش - 

 بنیاندانش هاي مختلف اقتصادحوزه نظرانصاحببا مجامع و فعاالن اقتصادي و  برتر ارتباط - 

 هايه سازي فعالیتو شبکهاي پربازده گذاري به سمت طرحهدایت سرمایه منظوربهاي و استانی هاي منطقهشناسایی پتانسیل - 

 اي و ملیسطح منطقه بنیان دردانش

 ههري، توسعشتوسعه هاي گوناگون مانند توسعه صنعتی، هاي علمی در حوزهها و نهادهاي دولتی و ارائه طرحشناسایی ارگان - 

  هاي سطحی کشاورزي و ....آوري آب، جمعآبخیزداريروستایی، 

ر دمطابق شرایط مندرج  از ارزیابان تخصصی نشی،دا هايطرح گذاريارزش و ارزیابی منظور به تواندمی دبیرخانه:   4 تبصره

 خصصیت کمیته هر. دهد تشکیل گذاري متناسب با موضوع،ارزیابی و ارزش خصصیت هايکمیته استفاده نموده و یا 2-6ماده 

 .ودب خواهدوضوع طرح ممرتبط با  مورد تأیید دبیرخانه شورا و خبره کارشناسان و نظرانصاحب از نفر 7 یا 5 از متشکل

-ب میان انتخاباشد و اعضاي آن توسط ایش، معاون تحقیقات، نوآوري و فناوري دانشگاه میهاي تخصصیرئیس کمیته - 

 گردد.

 نمایند.میرا صادر  ي مذکورهااعضاي کمیتهکم هاي تخصصی، حرئیس کمیته - 

  فعالیت خواهند نمود. وقتپارهاي و مشاوره صورتبه ي تخصصیهاکمیته ياعضا - 

  خواهد بود.ها کمیتهدبیر اجرایی  عنوانبهگذاري بنیان و سرمایهدانشامور اقتصاد  لمدیرک - 

ها و ارتباط با دبیرخانه شورا، با هماهنگی جلسات و ارسال آنها، برگزاري جلسات و تنظیم صورتکلیه امور اجرایی کمیته - 

 .دبیر اجرایی خواهد بود
 

 

 : روش گردش کار دبیرخانه 

  کند.رابط بین شورا و هیات امناي استانی و شوراهاي استانی و واحدها عمل می وانعنبهدبیرخانه  - 

  ود.شمیخانه مرکزي ارسال دبیربه کلیه پیشنهادهاي شوراهاي استانی و واحدها پس از طی مراحل استانی  - 

قرار  ر کار شورار دستود ه،دبیرخانهاي دریافت شده را پس از ارزیابی توسط ارزیابان و تایید دبیرخانه پیشنهادها و طرح - 

 دهد. می

  در دستور کار شورا قرار دهند. استانیمراحل  طیتواند موارد خاص را بدون یشورا رأساً م رئیس - 
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یم ابالغ ربطيذ ییاجرا يواحدها به اجراء يبرا رخانهیدب ای شانیا توسط شورا، سیرئ دیصالحد حسب شورا مصوبات - 

  .شود

 یاستان التیتشک. 5-3

زاد اسالمی آدانشگاه یان بنهاي دانشمدیریت فعالیتاي و استانی شوراي هاي منطقهبرداري بهینه از ظرفیتبهره نظورمبه - 

 کند.سازمان مرکزي فعالیت میبنیان هاي دانشمدیریت فعالیتاستان تشکیل و زیر نظر شوراي در هر 

در جهت  هاي استانیگیري از ظرفیتو بهره گذاريیهبنیان و سرماهاي دانششوراي استانی براي جذب و مشارکت طرح - 

اشتغال  هت توسعهاستان در ج هايگیري از ظرفیتاي و بهرههاي منطقهشناسایی قابلیت تأمین منابع درآمدي پایدار،

 نماید.اي تالش میبنیان منطقهدانش

 ورا تنظیم  اکز استانواحدها و مر موردنیازبع منا تأمینو  خودگردانیهاي الزم را براي است برنامه موظفشوراي استانی  - 

 دانشگاه ارسال نماید.بنیان هاي دانششوراي مدیریت فعالیتپس از تصویب به دبیرخانه 

ی هاي بومها به سمت ظرفیتدهی طرحاي را شناسایی و در جهتهاي اشتغال منطقهشوراي استان موظف است ظرفیت - 

 تالش نماید

هاي مشترك و در طرح هاافزایی ظرفیتها و یا بین استانی در جهت همهاي بین واحدرسیومدر جهت تشکیل کنستالش  - 

 نزدیک به هم

 

 اعضاي شوراي استانی :  

  ریاست شورا –رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان - 

 کمیسیون یدتائستان و ارتبه اقتصادي و کارآفرینان به پیشنهاد ریاست شوراي عالی نظرانصاحبشش نفر از استادان و  - 

بنا بر  بیندراین نظرصاحبدائمی هیات امناي استانی. وجود معاونین توسعه منابع و مدیران مراکز رشد یا سراهاي نوآوري 

  شوراي استان در اولویت است رئیستشخیص 

  آزاد اسالمی مرکز استان حسب موردمعاون دانشگاه  - 

فناوري  ژوهش وپو یا رئیس شوراي استان  هش و فناوري مرکزا انتخاب ریاست شوراي استانی که حوزه پژودبیر شورا ب - 

  در اولویت استاستان 

 ریاست دانشگاه آزاد اسالمی استانیکی از روساي واحدهاي دانشگاهی استان به انتخاب  - 

 یسي رئجابهآن  بوده و  در ترکیب مستقل هاي دانش بنیانمدیریت فعالیتواحدهاي جامع مستقل داراي شوراي : 5تبصره 

و یا  هااز دانشکده رئیس یکی ،رئیس یک واحد يجابهمعاونین واحد و  ،معاونین استان يجابهواحد،  یسرئاستان 

   .تراز شوراي استان استشود. این شورا به لحاظ ساختاري هممراکز تحقیقاتی واحد جامع مستقل تعریف می
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اء می هیأت امنل منابع استانی پس از تصویب کمیسیون دائهاي شوراي استانی از محگذاريمصوبات و سرمایه: 6تبصره 

  باشد. میي باشد و حدود اختیارات در چارچوب مقرارت ابالغی از سوي سازمان مرکزمی اجراقابلاستانی 

راي که دا تعلق به دانشگاهمهاي کمک و سهولت در فرآیند اجرایی به مجریان طرح منظوربهتواند شوراي استانی می: 7 تبصره

دانش  هايلیتباشد، در محدوده اختیارات شوراي مدیریت فعاتوجیه اقتصادي بوده و بازگشت سرمایه آن قطعی می

  شی).هاي پژوهبنیان استان با اخذ تعهدات الزم در قالب تنخواه یا وام، کمک مالی نماید(همانند طرح

ازمان سل از رئیس تواند با ترکیبی متشکسما نیز می هاي مستقل ولی وابسته به دانشگاه نظیر سازمانسازمان: 8تبصره 

سازمان  پژوهش و فناوريوزه حز بین معاونین ترجیحاً عضو و ا عنوانبهرئیس شورا، انتخاب شش نفر خبره  عنوانبه

- تانسختیارات ازمان با حد ادبیر و یک نفر از روساي واحدهاي وابسته به سازمان سما با انتخاب رئیس سا عنوانبهسما 

  و از منابع خود در این زمینه هزینه نماید.  تشکیل بنیانهاي دانشها، شوراي مدیریت فعالیت

یابان تواند از ارزیم استان، شورايواصله به  هايطرح تخصصی گذاريو ارزش ارزیابیاستان به منظور  شوراي رئیس :9تبصره 

 ارزیابانمتشکل از  نفره 7یا  5 تخصصی هايیتهکم یا استفاده نموده و 2-6تخصصی مطابق شرایط مندرج در ماده 

، ي تخصصی موقتهارئیس و دبیر این کمیته دهد. تشکیل بنیان،دانش هايطرح مدیریت شوراي دبیرخانه تأییدمورد 

  به ترتیب رئیس و دبیر شوراي استان خواهد بود.

  مع مستقل)واحدهاي جا رازیغبه. تشکیالت واحدها (4 -5

 شدهیفرتعیارت در چارچوب اخت هاي دانش بنیانگاهی به عنوان شوراي مدیریت فعالیترئیسه واحدهاي دانشهیأت     

باشند و ي میرأصاحبنامه دانشگاه است که یینآشده در یفتعرنمایند در اینجا منظور از هیأت رئیسه افراد ایفاي نقش می

به  ختیار شوراند، ااحدهایی که به دلیل سطح واحد هیأت رئیسه ندارسایر مدعوین در هیأت رئیسه حق رأي ندارند. ضمناً و

  شود.رئیس واحد تفویض می

  ندهایفرآ. 6 ماده

هاي اولیه گردش کار آن پس از بررسی و  گرفتهشکلممکن است از درون واحد دانشگاهی  بنیاندانش هاي اقتصادطرح   

شده از سوي معاونت یینتعتا اعتبار سقف  هاتوانند کلیه طرحها مینبر اساس این گردش کار واحدها و استا آغاز گردد.

سریع در پاسخگویی و ت منظوربههیات امناي استانی بررسی و تصویب نمایند. یا را در واحدها و ي فناورتحقیقات، نوآوري و 

کمیسیون واحدها و  یسهرئبه هیات  شدبامی اعتبار طرح شدهیینتعتا سقف  ارتباطیندرااختیارات هیات امنا ها، اجراي طرح

تغییر یابد ها استانتواند بر اساس عملکرد واحدها و سقف اختیارات میدائمی تفویض اختیار گردد (گردش کار شماره یک). 

پس از  خواهد شد. مازاد بر سقف اختیاراتابالغ ي فناورمعاونت تحقیقات، نوآوري و به شکل بخشنامه از طرف متعاقباً که 
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بر هایی که ). طرح1ي سازمان ارسال گردد (گردش کار شماره فناورمعاونت تحقیقات، نوآوري و به  موارد ررسی در استانب

   گردند.) اجرایی می2مصوبات باید در سازمان مرکزي بررسی گردد، مطابق گردش کار سازمان(شماره  اساس

                 د تواند میي شدن زمانی بیش از یک ماه باشد، مواردر استانی که تشکیل کمیسیون دائمی منوط به سپر: 10تبصره 

ون یارات کمیسیآنکه موارد در چارچوب اخت شرطبهدر کمیسیون معامالت استان بررسی و تصویب نهایی گردد 

  معامالت استانی باشد.

اه باشد، از یک م ري شدن زمانی بیشدر مواردي که در استانی به هر دلیلی کمیسیون دائمی استان منوط به سپ: 11تبصره 

 سال شود.براي تصویب به شوراي مرکزي ار تواندیمبنابر تشخیص رئیس شوراي استان مصوبات شوراي استان 

ستانی با اامناء  توان بخشی از اختیارات را به شوراي استانی از طریق هیأتهمچنین بنابر تشخیص رئیس شورا می

  ود.مسئولیت رئیس استان تفویض نم

ه اه نسبت برفه دانشگصتواند با توجه به صالح و معاون تحقیقات، فناوري و نوآوري دانشگاه میشوراي مرکزي یا  :12تبصره 

ا استان، باي مرتبط ههمچنین شوراي مرکزي اختیار تصویب طرحبنیان رأسا اقدام نماید. هاي دانشتأیید یا رد طرح

  مستقل از شوراهاي استانی را دارد. 

 نحوه تأمین منابع مالی .6-1

مصوب اي هو یا طرح ، نیروي انسانیيافزارنرم، يافزارسختمشارکت دانشگاه آزاد اسالمی از طریق اختصاص امکانات   

  ین گردد:متواند تأاز طریق زیر می
  

 هر کت مودن مشارن و مشخص نرئیس استا که پس از طی مراحل قانونی با مدیریت از منابع مالی واحدهاي استان. 1-1-6

  گردد.یک از واحدها امکان مشارکت فراهم می

  

ریق حوزه مراحل در داخل استان از ط ها الزم است پس از طیطرح گونهنیا از منابع دانشگاه در خارج از استان. 2-1-6

گذاري سرمایهویژه  به هاها و یا صندوقتأمین مالی به سایر استان منظور بهسازمان مدیریت فعالیت هاي دانش بنیان 

  ید گردد.ها و یا مؤسسات وابسته به دانشگاه براي طی مراحل مشارکت معرفی و تأی، شرکتدانشگاه ) VCخطرپذیر(
  

باشد که  گذاريها سرمایهصندوق گذاران خصوصی و دولتی و یاتواند با مشارکت سایر سرمایهمشارکت دانشگاه می. 3-1-6

  تواند در استان و یا سازمان تصویب گردد.سب با حدود اختیارات میطرح و متنا FSو  BPبسته به 

  

رارداد و که دانشگاه متناسب با میزان ق تأمین مالی است يهاوهیشاز دیگر  بهرهکمگیري از تسهیالت بانکی بهره. 4-1-6

  تواند تضامین الزم را ارائه نماید.گذاري میسرمایه
  

  هاي خود میسر است.هیأت مدیرهبا تصویب  در تخصصی دانشگاههاي ماگذاري شرکتسرمایه. 5-1-6
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گذاري باید در نظر گرفته در هر مدل نحوه تأمین مالی، سه جزء سهم صاحب ایده، سهم اعتبار و برند دانشگاه و سهم سرمایه

یا ترکیبی از این دو نیز  غیر نقدي و نقدي و صورتبههاي مازاد دانشگاه ي ظرفیتریکارگبهگذاري از طریق شود، سرمایه

ها بین واحدها در داخل استان نیز با باشد توافقهاي بین استانی نیز با نظارت سازمان مرکزي قابل انجام میمیسر است. توافق

هاي بنیان و طرحي دانشهاطرحسقف مجاز نحوه تأیید و تصویب  -1باشد. جدول شماره نظارت رئیس استان میسر می

  شود.اعالم میي فناورمعاونت تحقیقات، نوآوري و توسط  Bو   Aمیزان عدد  دهد.شان میمشارکتی را ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بنیان و مشارکتیهاي دانشسقف مجاز و نحوه تأیید و تصویب طرح – 1جدول 

  سطح  ردیف
ارزش 

  ي طرحگذارهیسرما
  مراحل و مراجع تصویب

سقف مدت 

  پاسخگویی

 A*تا سقف   واحد  1

ي واحد فناوری طرح توسط حوزه پژوهش انیبندانشتأیید ماهیت  -1

 یا استان.

 ب حوزه پژوهش و فناوري واحد یا استانارزیابی داوران به انتخا -2

  رئیسه واحد با حضور صاحبان ایده. تصویب در هیأت -3

روز از زمان  15

  ارائه طرح به واحد

2  

استان یا واحد 

 اجامع مستقل ی

ي هاسازمان

  وابسته نظیر سما

  B*تا سقف 

از  توانیمارزیابی داوران به انتخاب دبیر شوراي استان(-1

  تفاده شود)اس 1ارزیابان ردیف 

بررسی و تصویب در شوراي استان با حضور صاحبان ایده (یا -2

  واحد جامع مستقل یا سماء)

  بررسی و تصویب در کمیسیون دائمی استان -3

روز از زمان  45

  ارائه طرح به استان

سازمان   3

  مرکزي
  بدون محدودیت

  حوزه اقتصاد دانش بینان. انتخابارزیابی داوران به -1

ي تخصصی مرتبط با حضور هاتهیکمصویب در بررسی و ت-2

  صاحبان ایده در صورت نیاز

هاي دانش بنیان بررسی و تصویب در شوراي مدیریت فعالیت-3

  با حضور صاحبان ایده.

روز از ارائه  75

  طرح به سازمان
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  هااعضاي شورا و ارزیابان طرح. 6-2

آنها، در  خصصی متشکل ازتهاي یري داوران خبره و ایجاد کمیتهکارگبهگذاري ارزیابی و قیمت روش دربا توجه به اینکه 

حوه نن این امر اجرایی شد منظوربهي خواهد بود، لذا فناورها و معاونت تحقیقات، نوآوري و ار ضروري واحدها، استاندستور ک

  باشد:به شکل زیر می الزحمهحقانتخاب و پرداخت 

اء ئمی هیأت امناعضاي کمیسیون دا الزحمهحقان مدل بنیان هر استهاي دانشالزحمه اعضاي شوراي مدیریت فعالیتحق . 1

 خواهد بود.

الزحمه ارزشگذاري محصوالت را قحنیز میزان  3است و جدول  2بنیان به شرح جدول هاي دانشالزحمه داوري طرححق . 2

 کند.بنیان را مشخص میهاي دانشطرح

   بنیانهاي دانشالزحمه ارزیابان طرحمیزان حق - 2جدول 

  

  

  

  

  

  

  بنیان هاي دانشو طرحت اري محصوالالزحمه ارزشگذمیزان حق - 3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ردیف
میزان بودجه در 

BP 
  مرجع انتخاب داوران  ترکیب داوران

میزان 

  الزحمهحق

1  
ها در ارزیابی طرح

  واحد

  انیبندانشنفر متخصص اقتصاد  1

  نفر متخصص موضوع تخصصی طرح 1
 2Cتا   C  هیأت رئیسه واحد

2  
ها در ارزیابی طرح

  هااستان

  نفر متخصص اقتصاد دانش بنیان 1

  نفر متخصص موضوع تخصصی طرح 2

  پیشنهاد دبیر و تأیید

مدیریت  رئیس شوراي

  دانش بنیان استان فعالیت هاي

  4Cتا  2Cبین 

3  
ها در ارزیابی طرح

  سازمان مرکزي

  نفر متخصص اقتصاد دانش بنیان 2

  نفر متخصص موضوع تخصصی طرح 2

معاونت تحقیقات،  حوزه 

  فناوري و نوآوري
 8Cتا  4Cبین 

  تعریف می گرددمعاونت تحقیقات، نوآوري و فنآوري توسط  Cهر عدد  

  ارزشگذاران مرجع انتخاب  ترکیب ارزشگذاران سطح بررسی  ردیف
میزان حق 

  الزحمه

  واحد   1
  نفر متخصص اقتصاد دانش بنیان 1

  نفر متخصص موضوع تخصصی طرح 1
 2Dتا   D  هیأت رئیسه واحد

  استان   2
  نفر متخصص اقتصاد دانش بنیان 1

  نفر متخصص موضوع تخصصی طرح 2

  پیشنهاد دبیر و تأیید

مدیریت  رئیس شوراي

  دانش بنیان استان فعالیت هاي

 4Dتا  2Dین ب

  سازمان مرکزي   3
  نفر متخصص اقتصاد دانش بنیان 2

  نفر متخصص موضوع تخصصی طرح 2

معاونت تحقیقات،  حوزه 

  فناوري و نوآوري
 8Dتا  4Dبین 

  .گرددتعریف میمعاونت تحقیقات، نوآوري و فنآوري توسط  Dهر عدد  
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مبالغ  افت نماید.دری تواندهاي جدول فوق حق داوري حداکثر سه طرح در سال را میهر فرد در هر یک از ردیف: 11تبصره 

  شود. یروزرسانبهي فناورمعاونت تحقیقات، نوآوري و توسط  هرساله تواندیمجدول فوق 

از  هارحط FSو  BPامکان پرداخت هزینه  02/06/1393مورخ  93ص/  /55 /885بخشنامه شماره  بر اساس:  13تبصره 

مازاد  است. شدهبینییشپمیلیون ریال از طرف دانشگاه تا قبل از انعقاد قرارداد  70محل بودجه پژوهش تا سقف 

  هاي دانش بنیان استان مصوب شود.بر این عدد باید در شوراي مدیریت فعالیت

 ش بنیانهاي دانعالیتمدیریت فگیري براي شوراي ها امکان تصمیمبا توجه به نتایج ارزیابی طرح کهیدرصورت:  14تبصره 

  هاي فوق میسر است.از بخشمیسر نگردد، امکان اضافه نمودن یک نفر داور در هریک 

یت مدیروراي شه اخذ مجوز از یند قانونی نیاز بها پس از طی فرآسهامداري واحدهاي دانشگاهی در شرکت: 15تبصره 

ي مان مرکزساز یرمجموعهزهاي مادر تخصصی دانشگاه را دارد. سهامداري توسط شرکتهاي دانش بنیان فعالیت

 به نیابت از واحدهاي دانشگاهی از این قاعده مستثنی هستند.

بالغ دانشگاه ای ي و یا مرکز حقوقفناورتیپ مصوب که توسط معاونت تحقیقات، نوآوري و رعایت قراردادهاي : 16تبصره 

 ا هماهنگیباشد ب ي تیپهاقراردادحاکم بر قرارداد نیاز به تغییر بنا به شرایط  کهیدرصورتباشد، الزامی میشود می

  .باشداداره حقوقی استان و یا اداره کل حقوقی سازمان مرکزي بالمانع می

 

  هاي مشارکت: . مدل7ماده 

 

  مدل اجاره: –.  مدل اول 7-1

تواند در توسعه ها میافزاري است که این ظرفیتهاي بسیار وسیع سختیتداراي ظرفآزاد اسالمی دانشگاه در حال حاضر 

  هاي همکاري مدل اجاره است. بنیان نقش داشته باشد. یکی از مدلهاي دانشفعالیت

 مخاطب مدل اجاره: هايبخش.  7-1-1
  

 بنیان و واحدهاي فناورهاي دانششرکت - 

 هاي فعالو تحقیق صنایع و سازمانواحدهاي توسعه  - 

  بنیاندانش ها و واحدهاي خدمات پژوهش، خدمات فناوري و خدمات آموزشیشرکت - 

 صنعتینیمهدر فاز  خصوصاً محوردانشواحدهاي تولیدي  - 
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 مدل اجاره شرایط ذیل باید لحاظ گردد: در خصوص:  17تبصره

  دانشگاه ر صاحبان صنایع در محوطهتقویت ارتباط با صنعت و حضو - 

 هد شد.گیري از استاد و دانشجو که منجر به کسب درآمد براي استاد و دانشجو و کاهش هزینه براي افراد خوابهره - 

 شود.جذب دانشجو تقویت می - 

  یابد.امکان ایجاد محصوالت جدید حاصل از همکاري صنعت و دانشگاه افزایش می - 

  شود.امکان مامور شدن نیروهاي دانشگاه فراهم می - 

  تواند در خدمت مدل اجاره قرار بگیرد شامل موارد زیر است:: فضاهایی در این مدل می18صرهتب

 مایشگاه، کارگاه، مزرعه و گلخانهآز - 

  دفاتر اداري - 

 کنفرانس  هايسالنکالس، اتاق جلسات و  - 

 ورماتیکو انف واداريتجهیزات صنعتی، آزمایشگاهی، آموزشی  - 

 اول: مدل   هايظرفیت.   نحوه اجراي 7-1-2

ي در نهاد واگذارپیش هرسالباید قبل از شروع براي سهولت در کار، معاونین توسعه منابع و پژوهش و فناوري می    

ز اال تا پس ان ارسقسمت اماکن بالاستفاده را به هیأت رئیسه واحد دانشگاهی ارائه نمایند و مصوبه آن به شوراي است

شود می گردد و پیشنهاد یروزرسانبهالزم است  هرسالهالغ گردد و مبالغ تصویب در شورا و کمیسیون دائمی استان اب

  مطابق این جدول عمل گردد. هرسالطراحی شود تا در  4جدولی مشابه جدول 

رداد الزم قراگردد، که پس از تصویب در شورا و کمیسیون دائمی استان به واحد دانشگاهی ابالغ میدر مواردي : 19تبصره 

و بنیان انشهاي دشوراي مدیریت فعالیتبه تصویب  بهااجارهسال منعقد گردد مدل تعیین  است بیش از یک

  کمیسیون دائمی نیاز دارد. 

  ود.موردي مراحل آن طی و تصویب ش صورتبهتواند یممواردي که در ابتداي سال مالی بررسی و تصویب نشده : 20تبصره 

 باشد.عهده حوزه پژوهش و فناوري واحد و استان مین اجراي مدل اجاره بر نظارت بر حس: 21تبصره 
  

قش ها نراي آنببنیان مستقر در مراکز رشد که دانشگاه هاي دانشو شرکت يفناوردر ارتباط با واحدهاي : 22تبصره 

گذاري در رمایهس یاناًاحهاي استقرار محاسبه و در مبالغ حمایتی و یا حمایتی دارد بر اساس مدل اجاره هزینه

ذاري) با گ(سرمایه دانشگاه در نظر داشته باشد مازاد بر مدل حمایتی کهیدرصورتگردد. احد مذکور محاسبه میو

شرکت  وتوسط واحد فناور  بایستییمگذاري بنیان مشارکت نماید مبلغ سرمایهواحدهاي فناور و یا شرکت دانش

 بنیان منظور گردد.دانش
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موضوع  ،منوط به سپري شدن زمانی بیش از یک ماه باشد یون دائمی استانکمیستشکیل در مواردي که : 23تبصره 

   باشد. شدهتعریفستان آن آنکه در چارچوب اختیارات ا شرطبهدر کمیسیون معامالت استان تصویب گردد  تواندمی

 و بنیانانشي دهاطرحاجاره به جهت  يواگذارقابلگذاري واحدهاي متفرم پیشنهادي براي قی - 4شماره جدول    

  :گذاريیهسرما

  

  

  

  

شناسایی موارد قابل اجاره

 معاونت مدیریت منابع و •

حوزه پژوهش و فناوري 

قیمت گذاري 

 معاونت مدیریت منابع و•

حوزه پژوهش و فناوري 

تصویب اولیه موارد قابل 

اجاره تا قیمت

هیأت رئیس واحد•

تصویب نهایی 

 شورای اقتصاد استان و•
کمیسیون دائمی

 مورد
براي واحدهاي غیر  قیمت محدوده

  حمایتی

درصد تخفیف واحدهاي 

  تحت پوشش مرکز رشد

فضاي اداري (شامل میز اداري، اینترنت 

فضاي اشتراکی جلسات، پرینتر و فاکس  پرسرعت،

 اشتراکی و تلفن)

   در ماه مترمربعریال براي هر  000

 

ي خدمات پایه شامل (دارا 1 آزمایشگاه درجه

 پایهو تجهیزات  سکوبنديآب و برق و گاز 

  آزمایشگاهی)

    براي هر مترمربع هرماهیال در ر00 0

صد قیمت کارشناسی در  000  دستگاه آزمایشگاهی

 در سال دستگاه

  

    ریال در ماه 000  گلخانه پالستیکی داراي فن و پد

   یال در ماهر 000  صنعتی کارگاه داراي برق سه فاز براي تولید

    ریال براي هزار مترمربع در سال 000  مزرعه

    ریال در ساعت 000  کالس

    ریال در ساعت 000  اتاق جلسات

    ریال در ساعت 000  سالن کنفرانس

    ریال هر مگابایت 000  سرور

  گردش کار مدل اجاره .8شکل 
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  حق امتیاز (رویالتی) بدون مالکیت معنوي –.  مدل دوم 7-2

نوي طرح آنکه دانشگاه در مالکیت مع دانشگاه، بدون يافزارنرمهاي سخت و فاده از ظرفیتدر این حالت در ازاء است    

  کند. اخت میه پردکند، درصدي از فروش را به دانشگاهاي مذکور استفاده میسهیم باشد، تا زمانی که صاحب ایده از ظرفیت

  مدل دوم:  .  مخاطبین7-2-1

 دریافت خدمات و امکاناتدر قبال  هاي مرکز رشدها و شرکتهسته - 

وسعه و تر واحد دها و صنایع در قبال دریافت خدمات و امکانات (دانش دانشگاه واحدهاي توسعه و تحقیق سازمان - 

 لید محصول جدید نقشی نداشته است)تحقیق و تو

 )Co-working Spaceهایی که دانشگاه براي ایشان بیشتر نقش اختصاص فضاي اشتراکی (ها و شرکتهسته - 

  در تولید دانش نقشی نداشته استو داشته 

 عنوي آنرامشارکت دانشگاه در آن به دلیل ضعف علمی مالکیت م باوجودپژوهش و فناوري هایی که حوزه طرح - 

  دهد.ارزشمند تشخیص نمی

  یابی.رانش بازاي در دهمکاري دانشگاه در بازاریابی محصول با عقد قرارداد بازاریابی به دلیل مشکالت عدم توانمند - 

 رویالتی. قرارداد عقدهمکاري دانشگاه در بهبود کیفیت محصول با  - 

 هاي مدل دوم: .  ضرورت7-2-2

 از طرف دانشگاه کمتر باشد. شدهانجامهاي مجموع درصد رویالتی نباید از هزینه - 

اشد از انشگاه نبالح د، مدل رویالتی به صرفه و صبنیانهاي دانشمدیریت فعالیتبنابه تشخیص شوراي که درصورتی - 

  مدل اجاره براي مشارکت استفاده خواهد شد.

 اول و دوم و دریافت همزمان اجاره و حق رویالتی وجود دارد. امکان تلفیق مدل - 

ه اي مواردي کبرشود. یمهاي قرارداد تیپ توسط معاونت تحقیقات، نوآوري و فنآوري و یا مرکز حقوقی دانشگاه ابالغ فرم

ر دی استان و ر حقوقالزم است در چارچوب اختیارات از دفت ییریافتهتغیاز به عقد قرارداد است موارد ها نخارج این فرمت

  از اداره کل حقوقی سازمان اخذ مجوز شود.  خارج از سقف مجاز،موارد 

  

 مالکیت معنوي حق امتیاز (رویالتی) با –مدل سوم . 7-3
 

  اهد رسید.ترکاً به نام دانشگاه و صاحب طرح به ثبت خومشدر این حالت دانشگاه در مالکیت معنوي طرح     

نعقد مبایست اه میمشترك قراردادي در جهت واگذاري درصدي از مالکیت طرح به دانشگ صورتبهعالوه بر ثبت طرح 

  گردد. عقد قرارداد مالکیت مانع انعقاد قرارداد مشارکت نخواهد شد.
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- یحصول توافق مادل فروش مشده سود حاصله به مع گذاريیمتقل هاي ارزش محصوحق رویالتی بر اساس داده    

و قیمت محصول مشخص شود و نتایج  یدانش فنو میزان ابی ارزی 2ارتباط الزم است محصوالت مطابق جدول یندراگردد. 

باشد  یش فندانکه مشارکت دانشگاه تنها یدرصورتید برسد. تائهاي دانش بنیان استان به مدیریت فعالیتآن در شوراي 

غیر نقدي،  صورتبه دانشگاه عالوه بر دانش فنیآورده  کهیدرصورتشود و معادل سهم دانشگاه در دانش فنی محاسبه می

ه شود. در ادامه میمحاسبه و به سهم کلی دانشگاه در مرحله مشارکت افزود هرکدام، سهم باشدنقدي، برند و بازاریابی 

 یانبناي دانشهعالیتید شوراي مدیریت فتائا پس از تراز درصد مشارکت یا بیشتر است رقرارداد رویالتی با درصدي که هم

رداد در د مدت قرارستا مدت ثبت ایده مشترکاً به ثبت می معموالًبه اینکه مالکیت معنوي  با توجهنمایند. مشخص می

 گردد.قراردادها قید نمی

 . مخاطبین مدل سوم7-3-1

 و اعضاي هیات علمی یقاتی دانشگاهمراکز تحق - 

  مستقر در دانشگاه بنیاندانشهاي واحدهاي فناور و شرکت - 

  و درون دانشگاهی اعضاي هیات علمیهاي پژوهشی برون طرح - 

  سازيتجاريقابل  هاينامهپایاندانشجویان داراي  - 

 هاهاي مشترك صنایع و سازمانطرح - 

 اصل از گرانت هاي پژوهش و فناوريمحصوالت ح - 

 هاي مدل سوم:. ضرورت7-3-2
 

  پژوهش و فناوري دانشگاه. حوزهتوسط  شدهابالغمیزان مالکیت دانشگاه مطابق جداول مالکیت معنوي  - 

        است. ر اولویتدمعاونت تحقیقات، نوآوري و فناوري و یا مرکز حقوقی دانشگاه توسط  هاي تیپاستفاده از فرمت - 

 روري است.ضتیارات ها و یا مرکز حقوقی سازمان متناسب با اخاندر غیر این صورت اخذ مجوز از ادارات حقوقی است

  فنی برداري از دانشفروش یا بهره –مدل چهارم . 7-4

 
پس از  ندارند. لذا سازيتجاريشود ولی محقق و دانشگاه خود تمایلی به ول یا دانشی در دانشگاه تولید میمحص - 

یا  رندگاني آن به یکی از پدیدآوفنی، نسبت به واگذار مشخص شدن درصد مالکیت افراد و دانشگاه در دانش

ت اقدام اس فنی شبرداري دانبرداري) و حاضر به خرید و یا بهرهسازي آن دارد (بهرهشرکتی که تمایل به تجاري

  .کنندمی
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 ین مدل چهارم: . مخاطب7-4-1

 ی دانشگاهمراکز تحقیقات - 

  مستقر در دانشگاه بنیاندانشهاي شرکت - 

  هاي پژوهشی اعضاي هیات علمیطرح - 

  سازيهاي قابل تجاريدانشجویان داراي پایان نامه - 

 هاهاي مشترك صنایع و سازمانطرح - 
 

  فرایند مدل چهارم:  .2-4-7

ارداد درصد برداري تا مدت قرجهت بهره فنی دانشذاري توانند نسبت به فروش و یا واگدانشگاه و شرکاي فناوري می - 

از طرف مرکز رشد  شدهفی) معر2ارزیابان(مطابق جدول بر اساس ارزیابی  گذاريقیمتند. فروش محصول را دریافت نمای

و ابی ان) ارزیاستواحد، توسط مرکز رشد یا معاون پژوهش در صورت نبودن پست در  حوزه پژوهشی واحد دانشگاهی(و 

) 10شکل برداري است.(بهرهي جهت ذارفروش و یا واگستان قابلابنیان هاي دانشپس از تائید شوراي مدیریت فعالیت

 ندارد. ردادهاي مشارکتبا فرآیند گردش کار قرا دانش فنی مرتبط است و ارتباطی گذاريقیمتبه  صرفاًاین فرآیند 

رارداد ت تأیید قین صورقرارداد تیپ توسط معاونت تحقیقات، نوآوري و فناوري یا مرکز حقوقی ارائه خواهد شد. در غیر ا - 

 ها و یا مرکز حقوقی سازمان الزم است.ارات حقوقی استانفروش توسط اد

 

  گذاري دانش فنی در واحدهاي دانشگاهی. فرآیند قیمت 10شکل 

  داريسهام –پنجم . مدل 7-5 

  

دار هامیماً سمستقتواند نقش داشته است می ایجادگیري آن و یا مراحل خود در شکلکه بنیانی هاي دانشدانشگاه در شرکت

 الاستفادهبارایی دبخشی از  گذاري درگذاري نقدي و یا سرمایهسهم داشتن در مالکیت معنوي، سرمایه شاملاین حالت  شود.

  باشد.می

ن و سرمایه بنیاتصاد دانشاق کل ز از ادارهنیاز به اخذ مجو یکها عالوه بر گردش کار دار شدن واحدها در شرکتسهام

نی فاري، دانش گذباشد و میزان سهام به سه عامل سرمایهفناوري و نوآوري دانشگاه می گذاري دانش بنیان معاونت تحقیقات،

   د گردد.شود که توسط ارزیابان باید درصد سهم هر یک در پروژه برآورو برند دانشگاه آزاد اسالمی تقسیم می

2انتخاب ارزیاب مطابق جدول 

حوزه پژوهش واحد یا استان•

قیمت گذاري  

ارزیابی توسط واحد•

تصویب قیمت براي ارزش  

دانش فنی 

ن و شوراي اقتصاد دانش بنیا•

سرمایه گذاري  
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وابط قانون تجارت از مطابق با ضدرصد از سهام شرکت به صورت سهام ممت 15گردد بابت برند دانشگاه حداقل توصیه می 

  به دانشگاه اختصاص یابد. 

و سهم  ی، سهم برنددانش فن) سهم 2 مشابه مدل چهارم الزم است توسط ارزیابان(مطابق جدول ارتباط مجدداًیندرا

نداشتن که یدرصورتارتباط افراد داور توسط مرکز رشد یا حوزه پژوهش واحد (یندراگذاري از طرح مشخص شود. سرمایه

ده و صاحب ای گذاریهگذاري کف را انجام داده و البته پس از توافق با سرماپست، مرکز رشد یا حوزه پژوهش استان)، قیمت

جهت تأیید، کیبنیان استان ارسال و در صورت تأیید و درصد سهام هر هاي دانشموضوع به نظر شوراي مدیریت فعالیت

  ).11ي معرفی شود (شکل فناور نهایی به معاونت تحقیقات، نوآوري و

ها ادارات ستانمسئولیت قرارداد و ایجاد شرکت و پیگیري مراحل آن به عهده مرکز حقوقی دانشگاه و در ا :24تبصره 

  باشد.حقوقی می

بنیان که در این هاي دانشمشارکت دانشگاه در شرکت 15/1/95مورخ  478/10بر اساس بخشنامه شماره  :25تبصره 

اند از قانون منع مداخله اعضاي هیات علمی و کارکنان مستثنی شده و این قانون شامل شدهیفتعر ملدستورالع

  در این دستورالعمل نیست. موردنظرموارد 

داراي پست  سهامدار شدن اعضاي هیات علمی و کارکنان 6/8/94مورخ  56339/10بر اساس بخشنامه شماره : 26تبصره 

کلیه افراد  براي درمجموعدرصد و  5تر در چارت تشکیالتی براي هر فرد حداکثر سازمانی مصوب مدیریت و باال

هاي آموزشی و پژوهشی که درصد خواهد بود. پست 20داراي پست سازمانی مصوب در چارت تشکیالتی حداکثر 

مراکز هاي آموزشی و پژوهشی، مدیریت باشند (نظیر مدیریت گروهیمنشده و تخصصی یفتعردر چارت تشکیالتی 

هاي رکتشاز این تبصره مستثنی هستند. این مقادیر فقط شامل  یرمسئولی مجالت و شبیه آن)مدتحقیقاتی، 

  شود.یکن تلقی میلمها کانباشد و کلیه تعاریف قبلی در بخشنامهشده در این دستورالعمل مییفتعریان بندانش

کمیسیون دائمی  ، اخذ مجوز از10، عالوه بر مراحل شکل 25 در صورت وجود موارد استثنایی مرتبط با تبصره :27تبصره 

  هیات امناء مرکزي ضروري است.

عاونت عهده م مسئولیت حسابرسی، معرفی نماینده عضو هیات مدیره و نظارت بر روند فعالیت مالی شرکت به :28تبصره 

  ود.بي خواهد یا سازمان مرکزحسابرسی هیأت امناي استانی و  عنداللزومتوسعه منابع و پشتیبانی واحدها و 

  

  

  

انتخاب ارزیابان

حوزه پژوھش  •
فناوری واحد  

یا استان

ارزیابی سهام سرمایه گذار

ارزیابان•

ی  توافق با متقاض

واحد•

تصویب

شوراي استان  •

کمیسیون  •

دائمی استان

تصویب نھایی

سازمان مرکزي•

  . فرآیند ایجاد شرکت دانش بنیان با مشارکت واحدهاي دانشگاهی10شکل 
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 ی مادر تخصصهاي شرکت -مدل ششم.7-6

به شکل  صرفاًهاي مادر تخصصی با سهام دانشگاه شرکتبنیان، هاي دانشها و شرکتمشارکت در طرح منظوربه

عتی، در ي تولید صنبرا موردنیاز اعتبار تأمینضمن ، یک هلدینگ عمل کرده عنوانبهشود که ایجاد میکشوري و یا استانی 

  کند. بنیان نقش ایفا میو یا بازاریابی محصوالت دانشسازي تجاريجهت 

هاي تعاونی یا سهامی متعلق به اعضاي هیات علمی، کارکنان و دانشجویان ایجاد و در توان شرکتهمچنین می

د درص 35سهم دانشگاه حداقل شرط آنکه هبهاي مذکور مشارکت نمود ز طریق شرکت تعاونیهاي مادر تخصصی اشرکت

، به دانشگاه تعلق درصد سهام شرکت بدون آورده بابت برند دانشگاه 15شود حداقل محفوظ بماند. در این حالت توصیه می

د، انشگاه شودرصد مذکور شامل افزایش سرمایه نخواهد شد و در زیان احتمالی شرکت، نباید ضرري متوجه د15یابد. 

  سد.اي دانش بنیان دانشگاه برهاز طی فرآیند کار، موارد به تأیید شوراي مدیریت فعالیتهرحال درنهایت پس به

- هاي دانشکمک به شرکت منظوربهها وجود دارد که این صندوق یرخطرپذهاي ها ظرفیت ایجاد صندوقدر این شرکت

فروش  وده مطلوب بهفزا باارزشخود را نموده پس از مدتی سهام  گذاريیهسرماهاي نوپا بنیان براي مدتی معین در شرکت

بزرگتر و هاي گذاريسرمایههاي خطر پذیر در جهت ها و صندوقتوانند با سایر شرکتهاي هلدینگ میشرکترساند. می

  کاهش مخاطرات براي دانشگاه مشارکت نمایند.

نشگاهی و شوراي مدیریت دا هاي مذکور با نظارت واحدها و صندوقبنیان در شرکتهاي دانشسهامداري شرکت

منافع  نتأمید به شرط سازمان بسته به حجم قراردابنیان هاي دانششوراي مدیریت فعالیتو بنیان استان هاي دانشفعالیت

 .فوق برسد مراجع تائیدهایی که تحت پوشش دانشگاه است باید به دانشگاه بالمانع است. قراردادهاي مذکور براي مجموعه

هاي ا ظرفیتبهاي مادر تخصصی همراه توانند درخواست خود را جهت ایجاد شرکتسازمان مرکزي میها و یا استان

و  نآوريري و فسی در معاونت تحقیقات، نوآوموجود به سازمان مرکزي ارسال و درصورت تأیید کلیات موضوع پس از برر

  رسد.رئیس دانشگاه بو تأیید مدیریت فعالیت هاي دانش بنیان دانشگاه شوراي 
  

هاي مادر تخصصی باید همراه با عدالت سازمانی بوده منظور مشارکت در شرکتتعاونی یا سهامی بهایجاد شرکت  :29تبصره 

صره بر ین تبو بستر عادالنه جهت مشارکت کلیه افراد مشمول فراهم گردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجراي ا

  در سازمان خواهد بود.عهده رییس استان در استان و معاون توسعه منابع 

  

  
  هلدینگ تکنولوژي هاي . ساختار شرکت11 شکل

شرکت تکنولوژي هلدینگ

سهامداري شرکت دانش بنیان در قبال 

سرمایه گذاري

سهامداري در قالب 

VC  
سهامداري مستمر

سهامداري شرکت دانش بنیان در 

ازاي خدمات و مشاوره
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  مشارکت در بازاریابی –. مدل هفتم 7-7

در توانند ی میبین، واحدهاي دانشگاهآزاد اسالمی و دیگر مخاط دانشگاهدر این مدل باتوجه به گستردگی بازار    

(داراي صرفه اقتصادي در  محوردانشیان و بندانشن محصوالت بازار از بیبینی  یشپبهنسبت  1و  2چارچوب گردش کار 

ز اند در طرحی توانمرحله پیش تولید) و از طریق بازاریابی اقدام به مشارکت نمایند، در این مدل واحدهاي دانشگاهی می

قرارداد مطابق سر است. می 2و  1از طریق گردش کار  خریدیشپمشارکت کنند. این  یانبندانشمحصول  خریدیشپطریق 

ه تأیید و بشده در مدیریت حقوقی استان و در خارج از اختیارات استان در مدیریت حقوقی سازمان باید یفتعراختیارات 

  شده متصور باشد. یداريخربراي محصوالت مذکور  افزودهارزشاحتمال 

ت و رت استان یا سازمان توافقی اسحد از یک واحد دیگر موضوع بانظاخرید محصولی توسط وایشپدر صورت  :30تبصره 

  باشد.نمی 2و  1نیاز به گردش کار 

  ) BOT(روش ساخت، بهره برداري و واگذاري –. مدل هشتم 8-8

مه تمام دانشگاه هاي نیبراي تکمیل طرح BOTهاي خالی نیمه کاره است که از طریق روش دانشگاه داراي ظرفیت       

ین امفید است.  هاایههدر رفت سرم و جلوگیري ازشگاه، سوله، واحدهاي دامی و کشاورزي) (ساختمان، کارگاه، گلخانه، آزمای

هاي مختلف تجاري حور (در حوزهمبنیان و دانش هاي تعریف شده دانشبخش درصورت ارائه طرح متناسب با چارچوب

بی س از ارزیاگاهی پابی در واحد دانشاین روش پس از ارزیسازي، خدمات فناوري، مراکز نوآوري و ...) تدوین طرح توجیهی 

 تکمیل مراحل و هاي دانش بنیانمدیریت طرحاستان قابل طرح در شوراي  توسعه منابعحوزه  یدتائمورد  2مطابق جدول 

خارج از  و در قابل اجراست. قرارداد مطابق اختیارات تعریف شده در مدیریت حقوقی استان مطابق دستور کار یک و دو

  یریت حقوقی سازمان باید به تأیید برسد.اختیارات مد

  اي کالنواگذاري قسمتی از تولید دانش فنی و یا قرارداده –. مدل نهم 7-9

توسط سازمان مرکزي  شود. این مدلهاي کالن تعریف میبر اساس دانش فنی و محصول حاصل از خرد شدن طرح       

هاي کالنی تعریف شده و به اجزاي طرح ،ین ترتیب که بر اساس نیاز. بدپذیردانجام میهاي مادر هر استان و یا دانشگاه

. قرارداد واحد با سایر گیرندتر را برعهده میهاي کوچکطرح کوچکتري تقسیم و پس از اعالم واحدهاي که توان اجرا را دارند

و درصورتی که کلیه تعریف شود ها در خارج دانشگاه تواند به صورت توافقی امضا شود. در صورتی که این طرحمیواحدها 

هاي برون دانشگاهی قابل اجراست. ها از طرف مؤسسه بیرون دانشگاه تأمین گردد سفارشی تلقی شده همانند طرحهزینه

گذاري آن مشارکت دارد الزم است تعهدات دو طرف و میزان مالکیت در درصورتی که دانشگاه در اجراي طرح و سرمایه

  شود تا در صورت تولید دانش فنی سهم هر یک معین باشد. قرارداد تعریف و مشخص
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  بنیانبورسیه دانش –. مدل دهم 7-10 

انش از دل ارزش گذاري آن به جاي پرداخت شهریه خواهد بود. معاددانش فنی سفارشی توسط دانشجو ایجاد و سرمایه

ارزش  واهد بود بنیان  استان خوهاي دانشتشوراي مدیریت فعالیگذاري دانش شهریه دانشجو کم خواهد شد. متولی ارزش

  خواهد بود.  10گذاري محصول مطابق شکل 

جویی بنیان و واحدهاي توسعه و تحقیق مطابق فرمت کار دانشهاي دانشضمناً میزان فعالیت دانشجو در شرکت

قیق یا عه و تحدهاي توستواند تعریف شود و حقوق آن توسط واحها) می(البته خارج از سقف تعیین شده در بخشنامه

  بنیان پرداخت شود.هاي دانششرکت

ویب س از تصپاستفاده از مدلی غیر از ده مدل مشارکت پیشنهادي در این ماده، توسط واحدهاي دانشگاهی  .31تبصره 

  بنیان دانشگاه، بالمانع است.شوراي مدیریت طرح هاي دانش

مرکزي دانشگاه  به تصویب هیأت امناء 16/09/1398تبصره در تاریخ این دستورالعمل در هشت ماده و سی و یک  .8ماده 

  شود.می 18/02/1398مورخ 8559/10نامه بنیان و سرمایه گذاري شماره بخشرسیده و جایگزین شیوه نامه اقتصاد دانش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 محمدمهدي طهرانچی

 رئیس دانشگاه آزاد  اسالمی 

 


