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 دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 تهران( تکنیکپلي)

 

 19/05/1399: تاریخ  رويه   نوع سند: 

 8از  1:  صفحه 5: ویرایش AUT-PR-R5-800شماره سند: 

 ها و واحدهای اقماریفعالیت مراکز نوآوری دانشکده ادارهرويه عنوان سند:  

 

 جلسه مورخصورت امضاء و نام خانوادگی نام ثبت و نگهداری

    

 پرونده:   

 قسمت: 

 اقدام کنندگان

 ءامضا واحد سازمانی و نام خانوادگی نام اقدامات

 نهال متقي کنندگانتهیه

 علي نیک بخت

مديريت توسعه نوآوری 

 و فناوری
 

معاون پژوهش و  حسین حسیني تودشکي تأيیدکننده

 فناوری
 

    کنندهتصويب
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 چکیده

حمايت، تقويت و ترويج فرهنگ و اخالق  منظور به پايهدانشهای مختلف در حوزهتخصصي –مرکز نوآوری

مأموريت  د.پردازو به فعالیت مي تشکیل شدهدانشگاه صنعتي امیرکبیر  ها و واحدهای اقماریدانشکده کارآفريني در

 اين مراکز به شرح ذيل است:

 از طريق توسعه  نايعکشور و صنیاز  های کاربردی موردفناوری و توسعه کمک و حمايت از رشد

 فرهنگ نوآوری

 امکان ارتباط با صنايع خالق 

 گردآوری بازيگران مکمل و های تخصصيسازی فناوریانتخاب بازيکنان برتر درزمینه تجاری

 بوم نوآوریکارآفريني با مهارت های گوناگون در شروع حلقه زيست

 ترويج خالقیت 

  فرهنگ کارآفريني در سطح دانشگاهترويج 

  های دانشگاه ها و پژوهشکدهدر دانشگاه و کمک به حرکت دانشکدهنوآوری توسعه و ترويج فرهنگ

 های پژوهشي اعضای هیات علمي و دانشجويانسازی يافتهبه سمت تجاری

  دانشگاه به دانشگاه نسل سوم تبديل شدنکمک به 

های پذيرش شده در اين استقرار، نظارت و ارزيابي، نحوه ارائه خدمات به گروهشامل مراحل پذيرش، ، رويهاين 

تدوين شده تعامل اين مراکز با مديريت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه  ههمچنین مشخص نمودن نحو و مراکز

 .است
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 هدف

فناوری دانشخخخگاه  توسخخخعه نوآوری و فعالیت مراکز نوآوری و تعامل آنها با مديريت نحوهمشخخخخص نمودن  رويههدف از تدوين اين 

 باشد.  مي

 

 تعاریف -1

 اصطالحات زير عبارتند از: رويهدر اين 

 : دانشگاه صنعتي امیرکبیردانشگاه -الف

 فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر توسعه نوآوری و مديريت :فناوری مدیریت -ب

 نوآوری مرتبط با هر دانشکده يا واحد اقماری: مرکز مرکز -ج

 جهت استقرار در مراکز نوآوری پذيرفته شدهفناور  گروه های: واحد -ج

 دانشگاه صنعتي امیرکبیرفناوری  توسعه نوآوری و مديريت: شورای شورا -د

سعه    نوآوری پردیسشورای   -ه شکل از ريیس پرديس )يا نماينده وی(، مدير تو شورايي مت سئول   : منظور  نوآوری و فناوری )يا م

یس اداره ئ، نماينده معاونت دانشخخخجويي و فرهنگي )ترجیحا رهای مديريت توسخخخعه نوآوری و فناوری(مراکز نوآوری و شخخختابدهنده

شکده    انجمن های علمي( سای مراکز نوآوری دان شد  و رو سات آنها حتي المقدور ب های پرديس مي با صورت ماهانه برگزار  ه که جل

 باشد.االجرا ميهای پرديس الزمتصمیمات اتخاذ شده در اين شورا برای مراکز نوآوری زيرمجموعه دانشکده گردد.مي
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   پذیرش در مراکز نوآوری -2

 :و نحوه تعامل تیم ها و مرکز و مدیریت فناوری هاتعریف انواع تیم-1-2

ست  ستقرار در   درخوا شده جهت پذيرش و ا شد يا مراکز نوآوری  های ارائه  شگاه   مرکز ر صول   از نقطهدان طبق نظر فني و بازار مح

 شوند:زير دسته بندی مي جدول

 

 

 

 

 

 

 

 اساس سطح بندی جدول فوق مي توان تعاريف گروه های اين جدول را با تعاريف مديريت فناوری به شرح زير منطبق نمود:بر 

 پیش رشد  واحد: 2و  1های  گروه

از نظر فني قوی بوده و بازار ضعیفي  ( و يا 1يا دارای يک تیم خوب با ايده ای جذاب مي باشند )گروه   هايي هستند که گروه تیماين 

. اين تیمها از دو طريق زير مي توانند برای اسخخختقرار در مراکز (2)گروه  دارند و يا از نظر فني ضخخخعیف بوده ولیکن بازار خوبي دارند

 :اقدام نمايندمندی از تسهیالت مرکز و بهرهنوآوری 

  مراکز نوآوریمراجعه مستقیم به 

  مديريت فناوری  معرفي به مرکز از طريق 

  باشخخخند مي (BP) طرح توجیهي تکمیل فرم ملزم به  2گروه و واحدهای  (BMملزم به پر کردن فرم طرح تجاری )  1گروه  تیم های

شد(    ست اين رويه مي با ست   .)هر دو فرم به پیو سئول پذيرش مديريت     های مربوطه ارزيابيپس از انجام  هااين تیمدرخوا سط م تو

ساس نظر مديريت فناوری      ،فناوری سطح و آمادگي تیم و بر ا سته به  شورای  ب شورای مديريت فناوری در   طرح نوآوری پرديس و يا 

صورت تأيید  شده   ضويت ای قراردادهعقد پس از شورا،  و در  ستقرار   تمديريدر امور قراردادهای  اجاره و ع مراکز به فناوری جهت ا

ست  شوند. نوآوری معرفي مي شورای مديريت فناوری،     الزم به ذکر ا صورت ارئه طرح در  ضور ريیس مرکز نوآوری مربوطه  که در  ح

ها نیز با  ، نظارت و ارزيابي عملکرد آنبرای کمک به اداره مراکز نوآوریالزامي اسخخت. از طرفي  مديريت فناوری در شخخورای پذيرش

 . مسئول نظارت و ارزيابي مديريت فناوری خواهد بود

ضويت   ،بدين ترتیب پذيرش شده و و نظارت و ارزيابي امور مربوط به عقد قراردادهای اجاره و ع  اين گروه در مديريت فناوری انجام 

 .ها صرفا جهت استقرار و استفاده از تسهیالت مرتبط با مراکز نوآوری در ارتباط خواهند بوداين تیم

 

 آمادگی بازار پایین 

(MRL )پایین 

 آمادگی بازار باال

(MRL )باال 

 فنی قویآمادگی 

(TRL )باال 
 3گروه  2گروه 

 فنی ضعیفآمادگی 

(TRL )پایین 
 2گروه  1گروه 
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 های دانش بنیانرشد و شرکت واحد فناور: 3گروه 

شرکت های دانش بنیان رشد يافته هستند که از طريق مديريت فناوری پذيرش شده و در برج فناوری ابن سینا و يا ساير        اين گروه

 ای با مراکز نوآوری نخواهند داشت.س مديريت فناوری مستقر خواهند شد و مراودهفضاهای در دستر

 

قابلیت استقرار در مراکز نوآوری را دارند. عالوه  2و  1م های گروه اين توضیحات و با توجه به ماموريت های مراکز نوآوری، تیبر طبق 

برای پروژه های ارتباط با  يک حالت ديگر برای استفاده از فضای مراکز نوآوری در نظر گرفت و آن استوديوی کاریتوان ميبر اين 

مربوطه از طريق مديريت ارتباط با صنعت دانشگاه های اساتید بوده که قرارداد استوديو کاری پروژه منظور ازصنعت اساتید است. 

از طريق مديريت ها آنامور مربوط به عقد قرارداد اجاره صرفا و  همنعقد شده است. پذيرش اين تیمها از طريق مرکز نوآوری بود

 باشد.فناوری مي

ستن       ستقر در مراکز نوآوری و م صه نحوه تعامل با تیم های م ضیحات خال شرح  با توجه به اين تو دات پذيرش گروه های مختلف به 

 جدول زير مي باشد.

 

 حالت
جامعه 

 مخاطب
 نحوه ارجاع به مرکز

شورای 

 پذیرش
 سند پذیرش

مسئول نظارت 

 و ارزیابی
 عقد قرارداد

1 
های  گروه

 2 و 1

 معرفي از طريق مرکز نوآوری
شورای 

مديريت 

شورای /فناوری

نوآوری 

 پرديس

طرح فرم 

طرح تجاری/فرم 

 توجیهي

 فناوری مديريت فناوری مديريت

 معرفي از طريق مديريت فناوری

2 
استوديو 

 کاری
 مديريت ارتباط با صنعت 

نوآوری  شورای

 پرديس
 ارتباط با صنعت -

مديريت ارتباط با 

صنعت و مديريت 

 فناوری

 

واحدهای پیش رشد خود را به پرديس ها  با در نظر گرفتن توضیحات فوق، عمال مديريت توسعه نوآوری و فناوری پذيرش و استقرار

 تفويض کرده و همکاری مديريت با مراکز نوآوری صرفاً در پیشبرد امور اجرايي و به منظور انتقال تجربیات به مراکز نوآوری مي باشد.

 

 برای استفاده از تسهیالت مراکز نوآوری 2و  1های گروه تیمعمومی شرایط -2-2

 است که حداقل يکي از اعضاء تیم از دانشجويان، اساتید و فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتي هايي اولويت پذيرش با تیم

 امیرکبیر باشد.

 بايست مرتبط با زمینه فعالیت تخصصي مرکز نوآوری باشد.ها حتي المقدور ميموضوع فعالیت کلیه تیم 
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شورای نوآوری در مراکز نوآوری در هر مرکز متفاوت بوده و اين موضوع در جلسات  2 و 1های تبصره: درصد تخصیص فضا به حالت

 .خواهد شدتصمیم گیری  پرديس

 

 عضویت و استقرار: -3

 عقد قرارداد: -1-3

 توسعه نوآوری و به امور قراردادهای مديريت عضويت و اجاره بايست پس از پذيرش جهت عقد قراردادمي 2و  1های گروه کلیه تیم

از طريق مديريت  2قرارداد حالت فناوری مراجعه نمايند و ضمن تکمیل کلیه مدارک مورد نیاز نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايند. 

قرارداد عضويت مربوط  نمايند.ميارتباط با صنعت منعقد شده و جهت عقد قرارداد اجاره به امور قراردادهای مديريت فناوری مراجعه 

 به پیوست مي باشد. 2و  1های به گروه

مرکز نوآوری متعلق به مرکز بوده و با درخواست مدير مرکز از جانب معاونت پژوهش و  حاصل از فعالیت کلیه درآمدهای :1 تبصره

 است. کردهزينهفناوری برای مرکز قابل 

و فناوری مي باشند، متعلق به  رويالتي شرکت های دانش بنیان خروجي از مراکز نوآوری که عضو مديريت توسعه نوآوری: 2 تبصره

 دانشکده مربوطه مي باشد.

 

 های استقرار:دوره -2-3

باشد. ماه قابل تمديد مي 12تا  توسط تیم نظارت و ارزيابي  در صورت تايید پیشرفت ماه بوده که 6، 2و  1های دوره استقرار گروه 

ماه قابل تمديد  3باشد که به مدت دوره استقرار تا پايان قرارداد منعقده شده با ارتباط با صنعت مي استوديوی کاری،در خصوص 

  باشد.مي

 

 نظارت و ارزیابی: -4

نظارت و  2گروه شود. در خصوص انجام مي فرم پیوستطبق و بر مديريت فناوری توسط  2و  1 گروه هایامور نظارت و ارزيابي 

شود. در انجام مي AUT-PR-R5-301ارزيابي توسط مديريت فناوری و بر اساس رويه نظارت و ارزيابي واحدهای فناور به شماره 

 شود.نظارت و ارزيابي از طريق مديريت ارتباط با صنعت انجام مي )استوديو کاری( 2 مورد حالت
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 خدمات قابل ارائه: -5

 باشد:مستقر در مراکز نوآوری به شرح جدول ذيل مي هایخدمات قابل ارائه به تیم

 های مستقر در مراکز نوآوریهای قابل ارائه به تیمجدول حمایت

 2 حالت 2گروه  1گروه  نوع خدمات قابل ارائه

    با دريافت اجاره )فضای کاری( استقرارخدمات 
 مرکز نوآوری مرکز نوآوری مرکز نوآوری مجری

 --- پیشرفته مقدماتي و مشاوره  اقتصادی، مالي و حقوقي آموزش

 --- مديريت فناوری مديريت فناوری مجری

    و حمايت فني مشاوره
 مديريت فناوری مديريت فناوری مديريت فناوری مجری

 پیشرفته پیشرفته مقدماتي خدمات آزمايشگاهي و کارگاهي

 مديريت فناوری مديريت فناوری مديريت فناوری مجری

 ---   (Seed Moneyبذر مايه )

 --- مديريت فناوری مديريت فناوری مجری

 

 در خصوص بذرمايه تیم های مستقر در مراکز نوآوری ذکر موارد زير ضروری است: :3تبصره 

  پیش بیني شده و يا محتمل برای اختصاص به اين امر به شرح زير مي باشد:مالي محل منابع 

  مرتبط با برنامه مهارت افزايي دانشگاهمنابع 

 منابع سرمايه گذاران خصوصي 

 .اختصاص بذر مايه به تیم های مستقر در مراکز نوآوری صرفا در صورت تامین منابع مالي فوق امکان پذير مي باشد 

 هد شد.رويه نحوه تخصیص و تسويه بذرمايه به تیم های مستقر در مراکز نوآوری به صورت جداگانه تدوين خوا 

 درصد اجاره بهای واحدهای پیش رشد مستقر در مراکز نوآوری مي باشد. 60 ،1گروه اجاره  :4تبصره 

 

 اتمام فعالیت تیمها در مراکز نوآوری: -6

شورای بايست توسط تیم نظارت و ارزيابي مربوطه بررسي شود و پس از طرح در جلسه وضعیت تیمها مي ،بعد از اتمام دوره استقرار

 .گیری شودها تصمیمآنادامه فعالیت نحوه جهت خروج و يا يا شورای مديريت فناوری  نوآوری پرديس



ها و رويه استاندارد فعالیت مراکز نوآوری دانشکده

 واحدهای اقماری

AUT-PR-R5-800 

 1 ويرايش:

 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 

 های اجرایی در مراکز نوآوری:فعالیت -7

های آن از محل درآمدهای مرکز نوآوری پرداخت شود و هزينهتیم اجرايي هر مرکز نوآوری توسط مدير مرکز مربوطه انتخاب مي

  باشد:های تیم اجرايي شامل موارد زير ميگردد. فعالیتمي

 ، تدوين گزارشات مربوطه و ...امور اجرايي مرکز نوآوری شامل برگزاری جلساتانجام  (1

 و ... با مديريت فناوری برای رفع نیازهای هر تیم های الزمهمکاری مستمر و انجام هماهنگي (2

های های آموزشي، همکاری در برگزاری برنامهبرگزاری دورهتبلیغات، همکاری در های فوق برنامه شامل انجام فعالیت (3

 و ... هاترويجي، همکاری در برگزاری نشست

 انجام امور مالي مرکز نوآوری و ارائه گزارشات الزم به مديريت فناوری  (4

 انجام امور مربوط به روابط عمومي مراکز نوآوری (5

 و همکاری و هماهنگي با امین اموال مربوطهنگهداری و کنترل صحت اموال تحويل داده شده به تیمها  (6

 ساير امور مرتبط (7

 

 مراجع: -8

 برگرفته از مستندات و مصوبات مربوطه

 


