
 بسمه تعالی

 های دانش بنیان دانشگاهیشتاب دهنده شرکتطرح   

های فعالیتطرح حمایت از  علم و صنعت ایران، لمی دانشگاهو اعضای هیئت ع دانشجویان پایدار نیکارآفریبه منظور توسعه 

 .ار خواهد گرفترها قهداف ذیل مورد حمایت مشترک مرکز رشد دانشگاه و دانشکدهافناورانه دانشجویان با 

 دانشگاهی توسعه کارآفرینان -

 جویان علمی تخصصی دانشایده های پرورش  -

 فرهنگ کارگروهی ءارتقا -

 کمخطربا  بنیاندانشهای تشکیل شرکت -

 : تعاریف1ماده 

که برای  شودگفته میکارشناسی ارشد و دکترا  ،به گروهی از دانشجویان کارشناسی :گروه پژوهشی دانشجویی -1-1

-لمی دانشگاه علم و صنعت تشکیل میمحصول فناورانه تحت نظر یک یا چند عضو هیئت عایده یا تولید نمونه اولیه یک 

 گردد.

جدید یا محصول دانش  ایدهساخت نمونه اولیه یک و منجر به توسعه طرحی است که طرح فناورانه  :طرح فناورانه -1-2

 .گرددقابل تجاری سازی  بنیان

در طرح فناورانه حاصل از اجرای نتفاع مادی و معنوی ناشی از نتایج مالکیت معنوی حق امنظور از  :مالکیت معنوی -1-3

 .است قالب این آیین نامه

است که متولی  ایران های دانشگاه علم و صنعتدر این آیین نامه یکی از دانشکدهدانشکده : منظور از دانشکده -1-4

 باشد.حمایت از طرح فناورانه می

 .باشدمیهای فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران دمنظور از مرکز رشد؛ مرکز رشد واح مرکز رشد: -1-5

 :: مراحل تصویب و انجام طرح2ماده 

و به  نموده و آوری جمعهای دانشجویی را های جدید گروهایدهعمومی هر دانشکده براساس یک فراخوان  فراخوان: -2-1

 دهد.کمک مرکز رشد دانشگاه مورد ارزیابی اولیه قرار می

حداقل  پژوهشی دانشجویی متشکل از دانشجویان و گروهدر مرحله اول، پذیرفته شده  ایدههر برای  تشکیل گروه: -2-2

 .شودهیئت علمی تشکیل می وعضیک 

، درصد شامل مشخصات محصول، هزینه و زمان مورد نیازانجام طرح  پرسشنامهدانشجویی  های پژوهشیگروه -2-3

 نمایند.ارائه میو تکمیل گردد؛ که توسط مرکز رشد تهیه می... را ..و  مشارکت هر یک از اعضا در طرح

 

 

 



 

تصویب و در صورت  گیرندمیبررسی قرار  مورد هادر دانشکدهارائه شده  یهاطرحدر این مرحله   تصویب دانشکده:-2-4

 %33 حداقل  و را بدهدی پژوهشی مشخص شده هادر فضاگروه اجازه فعالیت نماید که تعهد میه دانشکده مربوط ،طرح

 را تامین نماید.طرح  هایهزینه

تولید در شورای مرکز رشد دانشگاه از دیدگاه فرآیند های تایید شده توسط دانشکده طرح  تصویب مرکز رشد: -2-5

 گردد.تعهد میانجام طرح  هایهزینه مابقی و تجاری سازی مورد بررسی قرار گرقته و در صورت تایید محصول

 گردد.آن به مرکز رشد ارائه می های مرحله ایانجام و گزارش مصوبمطابق زمانبندی طرحهای تایید شده  اجرا: -2-6

 نمایند. فقتوانند در هر مرحله طرح را متویمرکز رشد و دانشکده م ،صور مجریان در انجام طرحت قدر صور تبصره:

 دانشجویی های پژوهشیگروهی متعلق به : مزایا3ماده 

قابل تجاری های نوآورانه و ایجاد یک محصول رشد دانشگاه به منظور اجرای ایدهحمایت دانشکده و مرکز استفاده از  -3-1

 سازی

 ها پژوهشی دانشکدهاده موثر از فضای استف -3-2

 دانشگاهی  spin offدانشگاه به عنوان یک شرکت رشد تشکیل شرکت مجازی تحت حمایت مرکز صدور مجوز  -3-3

های حمایتی ملی و رکت تحت حمایت مرکز رشد به صندوقمزبور به عنوان شدانشجویی معرفی گروه پژوهشی  -3-4

 و تولید محصول  تجاری سازی خصوصی در جهت حمایت از طرح

 تشکیل شرکت حقوقی و تولید انبوه محصول فناورانه مزبوراز حق مالکیت معنوی طرح جهت  مندیبهره -3-5

 در مرکز رشد دانشگاه در صورت تشکیل شرکت حقوقی و استقرار پذیرش  -3-6

 : مالکیت معنوی طرح 4ماده 

در صورت انجام صحیح و موفق طرح و  ،دانشکده و مرکز رشداز طرح توسط حمایت  علیرغم تامین همه منابع مالی -4-1

مالکیت در صورت فروش دانش فنی و یا تشکیل شرکت حقوقی  ،ود زمینه برای تولید و عرضه انبوه محصول مورد نظرجو

 شد. تقسیم خواهدشرایط ذیل  با معنوی طرح

 متعلق به دانشگاه خواهد بود. 23% -1

 ی طرح خواهد بود.متعلق به عضو هیئت علم %13حداقل  -2

مطابق درصدهای توافق شده قبل از انجام طرح متعلق به اعضای دانشجویی گروه مابقی مالکیت معنوی طرح  -3

 خواهد بود.

یکه اعضای گروه به مستلزم تایید کتبی مرکز رشد خواهد بود و در صورت استفاده از مالکیت معنوی طرح به هر طریق -4-2

تخلف محسوب متشکیل شرکت و استفاده از نتایج طرح نمایند فروش مالکیت معنوی و یا صورت فردی یا گروهی اقدام به 

 .نمایدو ادعا حقوقی شکایت تواند نسبت به استفاده از نتایج طرح مرکز رشد می و شوندمی

 

 

 



 

گردد، سهام متعلق به  انبه تشکیل شرکت مشترک با سرمایه گذاردر صورتیکه واگذاری مالکیت معنوی طرح منجر  -4-3

 تقسیم خواهد شد. 1-4مالکیت معنوی متناسب با بند 

همه اعضای  رضایتدر صورت  ؛برخی از اعضای گروه نتوانند و یا نخواهند در اجرای طرح شریک باشند درصورتیکه -4-4

درصورتیکه اکثریت اعضای دانشجویی نسبت  تغییر نماید. از انجام طرحتواند نسبت به توافق قبل درصد سهام می، جوییدانش

و تصمیم مرکز  باشدمی ضبه عدم انجام تعهدات یک فرد اعتراض داشته باشند مرکز رشد دانشگاه، مرجع رسیدگی به اعترا

 در خصوص تقسیم مالکیت معنوی طرح الزم االجرا خواهد بود.

 : نحوه حمایت دانشگاه 5ماده 

و به هیچ وجه  باشدمیظر قطعات و خدمات مورد نیاز محصول مورد نخرید ها فقط شامل حمایت مالی در این طرح -5-1

 .هد بوداهای پرسنلی اعضای گروه نخوشامل هزینه

قابلیت فروش دانش گیرند که پس از انجام طرح، در این طرح محصوالتی مورد حمایت دانشکده و دانشگاه قرار می -5-2

 .داشته باشند هیا سرمایه گذاری و تولید انبوفنی و 

 تخصیص یافته توسطو هر ساله براساس منابع  محدود است های مالی دانشکده و مرکز رشدحمایت مقدارسقف و  -5-3

 گردد.دانشگاه تعیین می

، استفاده از فضای پژوهشی و پرداخت عضو هئیت علمیعلمی یک ها شامل هدایت در این طرحها کدهحمایت دانش -5-4

 هزینه تامین قطعات و خدمات مورد نیاز طرح خواهد بود. %33حداقل 

ات مورد نیاز طرح و همچنین تامین قطعات و خدم های هزینه مابقیها شامل پرداخت حمایت مرکز رشد در این طرح -5-5

 هد بود.معنوی از گروه به عنوان شرکت مجازی خواآموزشی و های حمایت

و پس از ارائه گزارش و تایید  گیردمیهئیت علمی قرار  از مبلغ طرح به صورت تنخواه گردان در اختیار عضو 23% -5-6

 حمایت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

 دالیل بررسیتبی و پیشرفت مطلوب طرح را تایید ننماید پس از ارسال یک اخطار ک حمایت کنندهدر صورتیکه -5-7

 طرح را در هر مرحله متوقف نماید.تواند مرکز رشد میتواند می مجری

در مراحل بعدی طرح تجاری سازی مورد  گردندشده موفق به کسب نتیجه تعهد  ،که در مرحله اول حمایتهایی طرح-5-8

 حمایت و اولویت مرکز رشد خواهند بود.

 : سایر موارد6ماده 

-ها و حمایت از گروهخاصی را برای هدایت طرح یامکانات اداری و پرسنل ،امکانات خودمرکز رشد دانشگاه براساس  -6-1

 های پژوهشی دانشجویی اختصاص خواهد داد.

انجام  ایران از طریق مرکز رشد دانشگاه علم و صنعتمنحصرا باید ها با بیرون از دانشگاه کلیه مکاتبات اداری این گروه -6-2

 .گردد

 

 



 

های درآمدزای توانند فعالیتطرح مصوب میانجام به غیر از با اطالع و تایید قبلی مرکز رشد  مجازیهای شرکت -6-3

های درآمدزای متفرقه نباید بر اجرای طرح مصوب در زمان تعیین شده تاثیر منفی داشته اما فعالیت .ام دهندجدیگری نیز ان

 باشد.

های های حقوقی جهت واگذاری به گروهعقد قرارداد با نهادها و سازمان مرکز رشد براساس مقرارت خود اقدام به -6-4

ول این شممدانشجویی ای پژوهشی هخواهد نمود . قراردادهایی که مرکز رشد جهت واگذاری به گروهدانشجویی پژوهشی 

 د بود.نخواهدانشگاه و مرکز رشد تابع مقرارت مالی و معامالتی  نماید،می طرح منعقد

شده متعلق  انجام طرح ایده و معنوی  کلیه حقوق مادی و ت به اجرای طرح اولیه انصراف دهددرصورتیکه گروه نسب -6-5

 یج  بدست آمده را ندارند بلکه درتایک از اعضای گروه نه تنها حق استفاده شخصی از ایده یا ن و هیچ باشدمیبه دانشگاه 

 محسوب خواهند شد. متخلفمالکیت معنوی دانشگاه گردند  صورتیکه موجب استفاده غیر از

و دانشگاه  باشدمیایران تخلف فردی یا گروهی از این آیین نامه به منزله سوء استفاده از نام دانشگاه علم و صنعت  -6-6

 قرار دهد. قانونی تواند متخلف یا متخلفین را مورد تعقیبمی

 : اختتامیه7ماده   

مرکز رشد فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران مورد 26/2/1335تبصره در جلسه مورخ  یکو  بند 35،ماده 7 در ن نامهئیاین آ     

 تصویب قرار گرفت.


