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 دانشگاه صنعتی اصفهان مرکز نوآوریآيين نامه 

 

 تعاريف  –1ماده 

وری  زير نظر معاونت پژوهش و فناشود، مرکزی است که از اين به بعد مرکز ناميده مي نوآوریمرکز  آيين نامهدر اين )مرکز( : نوآوریمرکز 

های در زمينه ی نوپای فعالگروه هاجديد توسط کارآفريناني که در قالب  هایفناوریايجاد و توسعه دانشگاه با هدف حمايت و پشتيباني از 

 .اند و اهداف اقتصادی مبتني بردانش و فن دارندهمختلف منتهي به فناوری تشکيل شد

 

ت متخصصين غيردانشگاهي اسافراد حقيقي دانشگاهي و احتماالً از ایمجموعهفناور دانشگاهي،  واحد :(فناورواحد) فناور دانشگاهی واحد

ر مرکز پذيرفته دشده و  تشکيلآفرين سازی و ثروتفني يا فناوری قابل تجاری ارتقای ايده و دستاوردهای علمي خود به دانشمنظور ه بکه 

 شوند.مي

که محوريت واحد و مسئوليت اجرای ايده محوری را بعهده دارد و دانشگاه يک نفر از اعضاء هيأت علمي فعال منظور  :مسئول واحد فناور

 و اسناد حقوقي با امضای و تاييد ايشان انجام مي شود. کليه مکاتبات

 

 سعه فناوری توتکميل اهداف  ، به منظوردر مرکز (حقيقي بصورت دانش بنيان و با هويت)واحدهای فناوردوره استقرار  منظور :استقراردوره 

 باشد.مي

 

به  فناور واحدو  داشته باشدقابليت تجاری شدن را دارا  بوده و دانش بنيانبايد  کهاست فناور  واحدايده اصلي منظور  ايده محوری )طرح(:

در فناور احدو. فعاليت اصلي شودمي خود پرداخته و در مرکز پذيرش سازیاجرايي برای رسيدن به سطح تجاریواسطه آن به تکميل برنامه 

 . استمبتني بر ايده محوری  استقراردوره 

 

ه از سوی ارائه شد سازیاجرايي برای رسيدن به سطح تجاریبرنامه از  واحد فناورتوسط  ی است کهامقصود خالصه :اجرايیخالصه برنامه 

 ی محور تاکيد دارد.بر ايده در واقعشود و به مرکز، تهيه ميفناور واحد 

 

 شود.عقد ميمسئول واحد فناور مننظور سندی مکتوب است که پس از پذيرش نهايي واحد فناور بين معاونت پژوهشي دانشگاه و م :نامهموافقت

 هدف –2ماده 

ی که فعاليت آنها مبتني بر سطح قابل قبولي از دانش، فناورواحدهای فناورحمايت از با مصمم است  صنعتي اصفهاندانشگاه  نوآوریمرکز 

زين برای دانش توليدشده، جايگبه سمتي حرکت کندکه بازاريابي آفريني است سازی و ثروتهای تجاریجنبهدارای و و نوآوری است 

 شاخص که يک "اجرايي برنامه"منظور در تدوين معيارها و چگونگي گردش کار مرکز، دينبازاريابي برای محصول توليدشده شود. ب

 .است، مد نظر قرار گرفته است نوآوریهای متقاضيان در مراکز استاندارد جهاني برای سنجش بسياری از ويژگي

 

 مرکزدر واحدهای فناور پذيرش  یامعياره –3ماده 
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مجموعه های متشکل از اعضای هيأت علمي و دانشجويان به همراه افراد متخصص خارج دانشگاه و با محوريت حداقل يک عضو هيأت 

پذيرش  یمعيارها(، مجاز به ورود به مرکز مي باشند.1توسط مرکز باشند )بر اساس ماده  مورد پذيرشو اجرايي  برنامه دارایعلمي مرتبط که 

 :باشديشامل موارد زير م مرکزدر واحد فناور 

 اهدانشگ يصصخت یهانهيزماز  يبايک فناور واحدفعاليت  زمينهداشتن  تناسب -

 فناور واحد یمحور ايدهبودن  فناوری بر مبتني -

 با امکانات و منابع مرکز  واحد فناور  یمتناسب بودن نيازهابودن  مبتني بر نوآوری -

 یمرتبط با فعاليت در تيم کار پژوهشيو  يسابقه علموجود  -

 / خدمت محصول يمزيت رقابتدارای امکان رشد و گسترش فعاليت  -

 مناسب و برنامه اجرايي اهداف  ،یداشتن استراتژ -

 برنامه اقتصادی متکي بر بازار -

 

 مرکزدر  آورفن واحدهای (تعهداتوظايف ) -4ماده 

 ملزم به انعقاد يک موافقت نامه با دانشگاه مي باشد.واحد فناور پس از پذيرش – 4-1

گيرد و همچنين مسئول هرگونه عيب و موظف به حفظ و نگهداری تمام اموالي است که توسط مرکز در اختيار او قرار مي فناور واحد -4-2

 شود.نقصاني است که به آن اموال وارد مي

مجاز است  ورت مرکزانجام پذيرد، در غير اين ص هاستانداردها و مقررات فني و ايمني مربوطبايد مطابق با  فناور واحدهای تمام فعاليت -4-3

فعاليت واحد فناوری را معلق کند. جبران هر گونه خسارتي که به علت عدم رعايت مقررات فني متوجه اشخاص ثالث يا مرکز  تا رفع نقيصه،

 خواهد بود.فناورواحدگردد بر عهده 

قي که مورد اند، حمورد استفاده قرار گرفته ايده محوریاشخاص ثالث نسبت به طرح، نقشه و اطالعاتي که برای اجرای در صورتي که  -4-4

ناور فواحدگونه حق مربوط به مالکيت فکری و ...( های تجاری و هرر عالئم و نامحمايت قانون است ادعا نمايند )مانند حق اختراع، حق ب

 گونه مسئوليتي ندارد.آنها است و مرکز هيچمسئول در برابر ادعاهای 

ها و های مرکز و نظارت بر پرداختنامهمتعهد است شرايط را برای بازديد و بررسي پيشرفت کار و رعايت مقررات و آئين فناور واحد -4-5

 ها توسط مرکز فراهم کند.هزينه

که در مرکز مستقر هستند خودداری و  واحدهای فناورمتعهد است از انتقال و افشای اطالعات مربوط به مرکز و ساير  فناور واحد -4-6

مدني و  از باب مسئوليتتعيين شده در دستورالعمل استقرار در مرکز  سارت لزوم پرداخت خجلوگيری نمايد. در غير اين صورت عالوه بر 

 است.ديده مسئول کيفری در برابر زيان

حق اجاره و عاريه و واگذاری هرگونه حقي که در اين مرکز دارد به ديگری يا شريک کردن ديگری در اين حق و تجاوز  فناور واحد -4-7

 نامهوافقتمو شروط آن را ندارد و در صورت تحقق هر يک از اين موارد به تشخيص مرکز، في مابين دانشگاه و واحد فناور نامه از مفاد موافقت

 بالفاصله ملزم به استرداد صحيح و سالم کليه اموال و اعتبارات و جبران خسارت خواهد بود.فناور  واحدسخ شده و ف
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به هر دليل از مرکز، هيچگونه حقي در مورد محل استقرار و امکانات مرکز و ساير موارد مورد انتفاع برای واحددر صورت خروج  -4-8

اجرا  را بپذيرد و مصرح در دستورالعمل استقرار در مرکزشود کليه تصميمات هيات حل اختالف متعهد ميواحدواحد فناور وجود ندارد و 

 نمايد.

 های مرکز است.و نيز ضوابط و آيين نامهبر دانشگاه ملزم به رعايت مقررات و قوانين حاکم  فناور واحد -4-9

 کند.شده به مرکز را تائيد ميصحت کليه مدارک و اسناد و اطالعات ارائه  فناور واحد -4-11

فناور واحد  ،ی انتفاعي به تشخيص مرکز برسدنامه به نتيجهموضوع موافقت های تنظيميفرمدر صورتي که ايده محوری مذکور در  -4-11

 .بپردازدسازی آن سهم دانشگاه را از فروش فناوری و يا تجاری ،انتقال فناوری ادارهموظف است به ميزان تعيين شده توسط 

ه ها و مقررات مالکيت فکری دانشگاه، مرکز نوآوری و اداره انتقال فناوری را مطالعه و به آن مواحد فناور موظف است کليه آئين نا -4-12

 پايبند باشد.

 

 طرح ینحوه ارزياب -5ماده 

 ودنو در صورت دارا ب شدهز نوآوری انجام پس از تحويل مدارک مورد نياز توسط واحد فناور متقاضي استقرار، ارزيابي اوليه توسط مرک

ه و های ارائه شدشرايط الزم، برای ارزيابي تخصصي به هيات دوران ارجاع مي شود. هيات داوران ارزيابي خود را براساس مستندات و فرم

 به شرح زير است: نفر   5حداقل دهد. ترکيب هيات داوران متشکل از مصاحبه حضوری انجام مي

 سازی دانشگاهنوآوری و تجاریمدير  -

 رئيس اداره انتقال فناوری -

 متخصص آشنا و مسلط به موضوع علمي و فني ايده محوری نفر يک حداقل  -

 متخصص آشنا و مسلط به تحليل اقتصادی فناوری حداقل يک نفر  -

 کارشناس مرکز نوآوری )بعنوان دبير جلسه( -

 

 نامهموارد فسخ موافقت-6ماده 

 :نمايدنامه در موارد زير مبادرت به فسخ  موافقتتواند ميمرکز 

 خودداری ورزد.مربوطه نامه از انجام هر يک از تعهدات خود در موافقت فناور واحددر صورتي که  -

 از قوانين و مقررات و اخالق حسنه و شئونات کاری و اصول و ضوابط ايمني.فناور واحدتخلف و تخطي  -

خود به ميزان غير قابل جبراني عقب و يا محتوای درج شده در ايده محوری از برنامه زماني واحددر صورتي که مطابق نظر مرکز،  -

 افتاده باشد.

  باشد.ی مرکز ميموارد فسخ بر عهده تحققتشخيص  :1تبصره 

 

 نامهپايان موافقت-7ماده 

 شود:نامه پايان يافته محسوب ميدر موارد زير قرارداد موافقت
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 .6در صورت اعمال هر يک از موارد فسخ مقرر در ماده  -

 نامه و عدم تمديد آن.در صورت انقضای مدت موافقت -

 .12در صورت خروج از مرکز مطابق ماده  -

 

  روز به تخليه محل استقرار و استرداد اموالي که در  7ملزم است ظرف فناور واحدنامه، در صورت انقضای مدت موافقت :2تبصره

عالوه بر اجاره بهای  جريمه ای )بر اساس دستورالعمل استقرار واحدها(ورزد و بايد در ازای هر روز تاخير، مبادرت اختيار دارد 

 محل استقرار بپردازد.

 

 شگاه حمايت دانميزان و واحد فناور مدت زمان استقرار  -8ماده 

و چگونگي پرداخت آن ماه مي باشد و ميزان حمايت دانشگاه از هر واحد فناور  18مدت زمان استقرار واحد فناور در مرکز حداکثر  -

 يابد. نامه تخصيص ميهای موضوع موافقتنامه به فعاليتبه تدريج طي مدت موافقت حمايتاين .مي گرددتوسط مرکز تعيين 

 مي گردد.و ابالغ حداکثر ميزان حمايت دانشگاه از واحدهای فناور هر سال توسط هيأت رئيسه دانشگاه تعيين  -

 

 پذير است.نامه و در صورت تائيد مرکز امکانهر گونه پرداخت اعتبار توسط مرکز فقط در چهارچوب موافقت: 3 تبصره 

 

 ماه بنا به پيشنهاد مرکز و تصويب معاون  6اين مدت حداکثر به ميزان  ،در صورت تشخيص مرکز به تمديد دوره استقرار :4تبصره

 قابل تمديد است. و فناوری پژوهش

 

 خدمات و تسهيالت -9ماده 

 ساالنه تعيين مي شود و جزءکه  است دانشگاه نوآوریی خدمات در مرکز مطابق تعرفه فناور واحدارزش خدمات و تسهيالت مرکز به  

  .باشدميموافقت نامه الينفک 

 

  ارائه خدمات و تسهيالت در هر زمان، در حد مقدورات مرکز خواهد بود. :5تبصره 

 

 غيير ت  فناور و تصويب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه واحدممکن است به پيشنهاد  نامهاعتبار ريالي و تسهيالت موافقت :6 تبصره

 کند.

 

 کارکنان واحد فناور نداردمسئوليتي در قبال دانشگاه : 7 تبصره. 

 

 

 بازپرداخت حمايت، خدمات و تسهيالت -10ماده 

های پژوهشي و فناورانه مرتبط را ايج و دستاوردهای حاصل از فعاليتواحد فناور در پايان دوره استقرار در مرکز نوآوری موظف است نت

اظهار نموده و در صورت لزوم به ثبت برساند. بر اساس مذاکره و با نظر کارشناس اداره  "خط مشي مالکيت فکری دانشگاه"مطابق با ضوابط 



6 

کميته مالکيت فکری، سهم دانشگاه، تيم فناور و ساير حاميان از دستاوردهای پژوهش و فناوری تعيين و پيشنهاد مي  و  (TT1)انتقال فناوری

 مبادله خواهد شد.شود و پس از تصويب هيأت رئيسه دانشگاه طي قراردادی 

س از پ چنانچه واحد فناور در انجام مسئوليت ها و پيگيری امور مربوط به توسعه فناوری تعلل نمايد و دستاورد قابل قبولي ارائه نکند، دانشگاه

اور حد فناز وا( نوآوری )بر اساس تشخيص مرکزحمايت و تسهيالت تخصيص يافته را  %111تا   %51ماهه  12گذشت يکسال در يک دوره 

 باز پس خواهد گرفت.

 

 نظارت و ارزيابی -11ماده 

 گيرند.ماه يک بار از طرف مرکز مورد ارزيابي قرار مي ششهر  نوآوریمستقر در مرکز فناور واحدهای 

 

 کننده از طرف مرکز قرار دهد.موظف است اطالعات کامل و الزم را در اختيار تيم ارزيابيفناور واحد هر : 8 تبصره 

 

 باشد.ماهه مي ششدر مرکز منوط به ارزيابي مثبت در هر مقطع فناوردامه استقرار واحد ا :9 تبصره 

 

فناور خروج از مرکز از سوی واحد-21ماده   

کليه تعهدات خود را انجام و در غير اينصورت جبران تواند از مرکز خارج شود مشروط بر اينکه در هر زمان که بخواهد ميفناور واحد

 احتمالي را به تشخيص مرکز انجام دهد.خسارت 

  و پذيرش مرکز ممکن است.فناور خروج به درخواست کتبي واحد  :10تبصره 

  بالفاصله محل استقرار خود را تخليهتسويه حساب کامل با دانشگاهملزم است عالوه بر واحددر صورت تحقق خروج،  :11تبصره ، 

 مرکز باز گرداند.نموده و اموال اماني در اختيار خود را به 

 

 ه و الزم االجراست. ضمناً به تصويب رسيددانشگاه  هيأت رئيسهدر  11/8/94در تاريخ   تبصره 11و  ماده 21اين آيين نامه در 

 تهيه و ابالغ خواهد شد. آن متعاقباً دستورالعمل اجرايي 

 

 

 


