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 مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه کنندهتهیه

 دانشگاه آوریفنمعاونت پژوهش و  تأییدکننده

 دانشگاه رئیسههیئت کنندهتصویب



 آیین نامه اجرایی مرکز نوآوری دانشگاه بوعلی سینا
 

 

 مقدمه

و در راستای  بوعلی سینا در دانشگاه وکارکسبآورانه ون هایایدهند اجرایی پذیرش، رشد و توسعه وتسهیل در ر منظوربه

ایجاد مرکز  نامهآییندر خصوص ابالغ  )عتف( آوریفنعلوم، تحقیقات و وزارت  13/9/1395مورخ  199655/11ابالغیه شماره 

 کز نوآوری دانشگاه بوعلی سینا به شرح ذیل تدوین گردید.اجرایی مر نامهآیینوآوری، ن

 تعاریف

را با حمایت مادی و معنوی معاونت علمی و  شتاب دهینوآوری و مرکز  مرکزدانشگاه بوعلی سینا  :مؤسسسازمان  -1 ماده

 .شودمینامیده « دانشگاه» نامهآیینتأسیس نموده که از این به بعد در این  )معرج( ریاست جمهوری آوریفن

 هایبرنامهاست که در خصوص کلیه  12شورایی متشکل از ترکیب اعضاء مندرج در ماده  شورای راهبردی مرکز: -2ماده 

دانشگاه  شتاب دهیمرکز نوآوری و مرکز  هایسیاستو  هامشیخطمرتبط با اهداف،  یواصله هایدرخواستو  موردنیاز

 .نمایدمی گیریتصمیم

 است که با همکاریفناور نوآور و  هایگروهمرکزی متشکل از  :(Innovation Center) نوآوریمرکز  -3 ماده

و متخصصین مربوطه،  تحقیقاتی هایآزمایشگاهو  هاشرکت (R & Dمراکز تحقیق و توسعه ) ،هادهندهشتاب ،هادهندهتوسعه

 .دهدمیارائه  بلندمدتو  مدتکوتاه هایریزیبرنامهمحصوالت و خدمات جدید را در چهارچوب 

مرکز  آور و خالقیت است.ون کنندهتقویتآخرین حلقه از نهاد  دهندهشتاب :(Accelerators) شتاب دهیمرکز  -4 ماده

ماه(  حداکثر شش) مدتکوتاهحمایتی  هایبرنامهفشرده و اجرای  هایدورهکه با برگزاری  شودمیبه مرکزی گفته  شتاب دهی

در تسریع فرایندی است که در مرکز  دهندهشتابنوپا را دارد. ایده اصلی یک  هایشرکت گیریشکلیت و ققصد تسریع در موف

مالک بخشی از سهام  توانندمیدارای شخصیت حقوقی مستقل و خصوصی بوده و  توانندمی هادهندهشتاب. دهدمینوآوری رخ 

 مستقر شوند. شتاب دهی کزادر مر بلندمدت صورتبه توانندمیکه  آپ های مستقر در خود شوند -استارت

 وکارکسبنوآور مرحله قبل از ایجاد یک  هایگروهاستارت آپ ها یا  :(Start-up) نوآور هایگروهاستارت آپ/  -5 ماده

نیز معموالً ثبت نشده است و به دنبال یافتن سریع  هاآنمشخص نشده و شخصیت حقوقی  شانکاریشفاف هستند که مدل 

 درواقع. شوندمینوآور یا خالق بنا  هایایدهمناسب در کمترین زمان ممکن هستند. استارتاپ ها، معموالً حول  وکارکسبمدل 

برای کسب درآمد از آن ایده و تولید انبوه محصوالت یا خدمتی  هاییروشنو، در جستجوی  هایایده، با فکرخوش هایگروه

 مبتنی بر آن ایده هستند.

هستند که  مدتکوتاهترویجی  -رویدادهای آموزشی :(Entrepreneurship events) رآفرینیکارویدادهای  -6 ماده

. این رویدادها تحت عناوینی از قبیل شودمیآموزش داده  کنندگانشرکتمختلف کارآفرینی و نوآوری به  هایمهارت هاآندر 

، هاهمایش ایده شو، تدکس، استارتاپ تریگر، ین استارتاپ ناب،د، بوت کمپ، استارتاپ گرایند، ماشویکن استارت آپ

 .باشندمی ...آموزشی و  هایدورهو  هاکارگاه، هاگردهمایی
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 ساختار سازمانی و نیروی انسانی -7ماده 

مرکز نوآوری  ، ساختار سازمانیمحورجامعهاستفاده از تمام ظرفیت دانشگاه برای حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و  منظوربه

 .شودمیپیشنهاد  1شکل  صورتبه

 

 
 ساختار سازمانی پیشنهادی مرکز نوآوری دانشگاه بوعلی سینا -1 شکل

 

شورای راهبردی مرکز همان شورای مرکز رشد و کارآفرینی ، نوآوری مرکز چارت سازمانی پیشنهادی براساس: 1تبصره 

معاون یا مسئول مرکز همان معاون مرکز ، همان مدیر مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه نوآوری مرکز رئیسمدیر یا ، دانشگاه

 .باشندمی همان کارشناسان مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه نوآوری و کارشناسان مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

 

 نوآوری اهداف مرکز -8ماده 

 جامعه و کشور موردنیاز هاینوآوریترویج و توسعه فرهنگ -8-1

 محورجامعهو  ایجاد زمینه الزم جهت سوق دادن دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین-8-2

 جهت تولید و توسعه محصوالت و خدمات واحدهاو کمک به این  بنیاندانش واحدهایایجاد فضای رشد و گسترش -8-3

 هادهندهشتاببسترسازی برای استقرار و  دستاوردهای تحقیقاتی سازیتجاریالزم برای  هایزمینهایجاد -8-4

 خدمات و محصول() آوریفنکمک به رونق اقتصاد مبتنی بر -8-5
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 هاشرکت (R & D) تحقیقاتی هایبخشبین  توسعه شبکه همکاری-8-6

 حمایت از تحقیقات دانشگاهی از طریق تجاری کردن نتایج تحقیقات علمی -8-7

 هادهندهتوسعهو  هادهندهشتاببه کمک قابل تجاری شدن  هایایدهمبتنی بر  بنیاندانشنوآور و  هایشرکتکمک به  -8-8

 

 مرکز نوآوری  فیوظا -9ماده 

 هادهندهشتاببا کمک  دانشگاه ینیکارآفر ستمیاکوس توسعه -9-1 

فضاهای  دهندهارائه هایشرکتنظیر  نوآوریدر مرکز  نوآوری دهندگانتوسعهو  هادهندهشتاب تیعضو رشیپذبررسی و  -9-2

 کار اشتراکی

 ی مستقرهادهندهشتاب و دهندگانتوسعهنوآور،  هایگروه نظارت بر عملکرد- 9-3

 ارکان مرکز: -10ماده 

 دانشگاه -10-1

 مرکز یراهبرد یشورا -10-2

 مرکز نوآوری  و معاون مدیر -10-3

 دانشگاه: فیوظا - 11 ماده

 دانشگاه رئیس دانشگاه و با حکم یمعاون پژوهش و فناور شنهادیبه پ یمرکز نوآور و معاون ریانتصاب مد-11-1

 دانشگاه رئیسمرکز با حکم  یراهبرد یشورا یاعضا ریانتصاب سا-11-2

 مرکز یبخش ستاد موردنیاز یانسان یروین نیتأم-11-3

 مرکز یراهبرد یشورا -12ماده 

 .باشدمیزیر  صورتبه شورای راهبردی مرکز نوآوریترکیب 

 )رئیس شورا( مؤسسدر سازمان  )معاون پژوهشی( ربطذیرئیس یا مسئول  -12-1

 مدیر مرکز نوآوری )نائب رئیس( -12-2

 معاون مرکز نوآوری یا کارشناس مسئول )دبیر شورا( -12-3

 یک نفر از کارشناسان مبرز اقتصادی -12-4

 دهندگانتوسعهو  هادهندهشتابمسلط به حوزه  کارشناسان ترجیحاًو  دو نفر از کارشناسان فنی آشنا با حوزه فناوری -12-5

 نوآوری

 همدان نماینده پارک علم و فناوری استان عنوانبه نفریک  -12-6

 اختیارات شورای راهبردی مرکز نوآوری -13ماده 

 مرکز ییو اجرا یمال هایسیاستو  هامشیخط و  ،هانامهآیین بودجه، راهبردها، بیتصو-13-1

 در مرکز هادهندهشتاب نوآوری و دهندگانتوسعهنوآور،  هایگروهو  هاشرکت پذیرشبررسی -13-2

 یا رییس دانشگاه دانشگاه رئیسههیئتبه  اجرایی مرکز نامهآیین رییتغ ای الحاص شنهادیپ-13-3

 یا رییس دانشگاه رئیسه دانشگاههیئتمرکز به  اللانح شنهادیپ-13-4

 در مرکزمستقر  هایگروه ایدورهعملکرد  یبررس -13-5
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یا  دانشگاه رئیسههیئتمصوب جهت ارائه به  هایشاخصمرکز بر اساس  ساالنه( انیحساب سود و ز) یتراز مال دییتأ-13-6

 رییس دانشگاه

 مرکز نوآوری )رئیس( مدیر فیوظا -14 ماده

 راهبردی یمصوبات شورا یاجرا-14-1

 راهبردی یمصوب شورا یهایمشها، راهبردها و خطمرکز در چارچوب ساختار، برنامه اداره-14-2

 مرکز موردنیازو نیروی انسانی  نیمعاونمعاون یا  انتخابپیشنهاد -14-3

 راهبردی یدر شورا بیتصو انهیبودجه و تراز سال میتنظ-14-4

 مستقر در مرکز هایگروهو  هادهندهشتاب یفیو ک یکم شیافزا یدر راستا بلندمدتو  مدتکوتاه ریزیبرنامه-14-5

 مرکز یو جذب امکانات برا یمال هیبن تیبودجه و تقو نیزم در تأمال ریو اتخاذ تداب ریزیبرنامه-14-6

 فن یهاها و پروژهارائه خدمات و جذب طرح یبرا ییاجرا یهاو سازمان یارتباط با مؤسسات علم یبرقرار-14-7

 در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه یالمللنیارتباطات ب یبرقرار-14-8

 مرکز هایمأموریتدر موضوع  یرونیب هایقرارداد انعقاد-14-9

 ینوآورمعاون( مرکز  /)مسئول  فیوظا-51 ماده 

 مدیر )رئیس( مرکزجهت ارائه به  نوآوری و ساختار مرکز ییضوابط اجرا ،هانامهآیین هیته -15-1

 مدیر )رئیس( مرکزبه و ارائه  ساالنهبودجه  میو تنظ هیته-15-2

 مرکز یراهبرد یامور مرکز بر طبق اساسنامه و مصوبات شورا هیاداره کل-15-3

 مرکز نوآوریاستقرار در جهت  نوآوری دهندگانتوسعهو  صالحیت شده تائید هایدهندهشتاب یافتن -15-4

 هایحوزهدر  نوآوری دهندگانتوسعهو  یتخصص هایدهندهشتاب تیفعال یبرا بلندمدتو  مدتکوتاه ریزیبرنامه-15-5

 منطقه موردنیاز

 دهندگانتوسعهو  هادهندهشتابمستقر در مرکز و عملکرد  هایگروه تیفعال ،دهی شتاب یدادهایرو ینظارت بر برگزار-15-6

 یو ارائه گزارش عملکرد به شورا شدهبینیپیشبا اهداف  هافعالیتاز انطباق  نانیحصول اطم یدر مرکز برا فعال نوآوری

 مرکز یراهبرد

 مخاطبان/مشتریان -61ماده  

 ،هاشرکتتحقیق و توسعه  واحدهایکارکنان و دانشجویان،  ،التحصیالنفارغ ،دانشگاه افراد نخبه، مخترعین و مبتکرین، اساتید

مرکز در زمره مخاطبین  باشندمی که دارای طرح یا ایده نوآورانه یو سایر متخصصین نوآوری دهندگانتوسعه، هادهندهشتاب

 .گیرندمیدانشگاه قرار  دهی شتابو نوآوری 

 شرایط پذیرش-17ماده 

 راهبردی مستلزم تصویب شورای دهی شتابلب مرکز ادر ق هادهندهشتاب نوآوری و دهندگانتوسعهنوآور،  هایشرکت پذیرش

دانشگاه و استفاده از  نوآوریاستقرار در مرکز  یمتقاض هایدهندهشتاب مربوطه خواهد بود. هاینامهآیین اساس برمرکز و 

 :را داشته باشند ریز یهیاول طیشرا ستیبایخدمات مربوط م

 از مراجع ذیصالح نوآوری دهندهتوسعهیا توسعه گری یا  دهی شتاب رسمی تائیدداشتن -17-1
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 ساله 3 حداقل ارائه برنامه کاری مدون-17-2

 به شورای راهبردیمه کاری وارائه رز-17-3

با تصویب شورای راهبردی و انعقاد  نوآوری در مرکز هادهندهشتاب یا هادهندهتوسعهنوآور یا  هایشرکتاستقرار -17-4

 .باشدمی پذیرامکانبا دانشگاه  قرارداد

از طریق  نوآوری مستقر در مرکز هایگروهفنآورانه  هایفعالیت در زمینهتعیین حقوق مادی و معنوی دانشگاه  -17-5

 است. پذیرامکاندادهای مجزا با دانشگاه رقرا

 تصمیم اساس بر نامه، آئین این در مسکوت موارد در و است مرکز شورای راهبردی با نامه آئین این مفاد تفسیر :2تبصره 

صحبتی  هاآندر مورد  نامهآییناین  در کهموضوعاتی پیش آید  کهدرصورتیهمچنین   .شد خواهد شورای راهبردی اقدام

اصالحی و جدید جایگزین  نامهآییندانشگاه  رئیسههیئتو تصویب  12مندرج در ماده  شورای راهبردیبا پیشنهاد  نشده است،

 خواهد شد. نامهآییناین 

 

 مقررات مالی-18ماده 

مصوب دانشگاه  هاینامهآیینسایر  مالی و معامالتی دانشگاه و نامهآیینمقررات مالی و معامالتی مشمول  نظر مرکز نوآوری از

و سایر منابع قابل  ، وزارت علوم تحقیقات و فناوریمعاونت علمی ریاست جمهوری هایکمکاز است. منابع مالی مرکز نوآوری 

 است. تأمینقابل  ،تحقق

 

دانشگاه بوعلی سینا به تصویب  رئیسههیئتدر  1400 سال خردادماه 24 در تبصره 2 و ماده 18 در نامهآییناین 

 .باشدمی قابل اجرا تصویب  تاریخ رسیده و از

 

 


