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 بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمایعنوان کتاب: 
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 یشگفتار:پ

از صدسال است که آموزش عالی کشور با مأموریت آموزشی  ترکم

در این راستا اساتیدی که عمدتاً در خارج از  و کارکردهآغاز به 

های آموزشی که غالباً مشابه با کشور تحصیل کرده بودند، رشته

اند. صنعت اندازی کردهو راه تأسیسخارج از کشور بوده را در ایران 

سازی صنایع خارجی در کشور ه مشابهنوعی با نگاکشور نیز به

ها دانشگاه و صنعت مسیر اولیه خود را توسعه یافتند. سال

همین  ازایجاد شده است.  هاآندر اندک اند و تغییراتی پیموده

روی شاهد هستیم که حتی صنایع بزرگ کشور مانند صنعت 

خودروسازی با وجود قدمت چند دهه، فاقد تحقیق و توسعه و 

ناسب رقابتی در دنیا هستند. سیستم آموزش عالی کشور جایگاه م

نیز دارای رکود مشابه بوده و برای مثال تعریف یک رشته آموزشی 

کاربردی جدید در کشور اگر نگوییم غیرممکن ولی بسیار دشوار 

 است.ساخته 

موانع ایجاد شده در آموزش و فعالیت مشاغل سنتی به دلیل 

بیماری فراگیر جهانی، لزوم تحول و شرایط حاکم ایجاد شده در اثر 

های جدید در مأموریت مراکز علمی در سطح جهانی ایجاد نگرش

های کشور نیز را بیش از گذشته موردتوجه قرار داده است. دانشگاه

های دانشگاه از آموزشی به کندی روند جهانی تغییر نسلکه به



 

های گروهی هر دانشکده تدوین اطلس توانمندی

اسـاس بر پنتا( طرحو پـژوهشـکده )

علمی، قدرت ایجاد کارگروهی و  هایقابلیت

ای و بر اساس اسناد باالدستی و همسو رشتهبین

با نیازهای جامعه اولین گام برای فعالیت موفق 

 .مراکز نوآوری است

دند، ناچار نموهای کارآفرین و نوآور را طی میپژوهشی و دانشگاه

هستند سرعت تحول خود را بیشتر نمایند. با ایجاد فضای جدید، 

کارآفرینی تنها در محدوده فضایی پارک علم و فناوری  هایفعالیت

دانشگاه ممکن 

نبوده و ترویج و 

اشاعه فرهنگ 

و توسعه  نوآوری

وکارهای کسب

و بنیان دانش

ناپذیر است. بهای دانشگاه اجتناها و پژوهشکدهخالق در دانشکده

ها ها و پژوهشکدهایجاد مراکز نوآوری دانشکدهدر این راستا 

مرکز  تأسیسبا  1397از سال  ،منظور پاسخ به این نیازبه

 کارآفرینی تخصصی حوزه علوم زمین در دانشکده علوم زمین

موردتوجه قرار گرفت. همچنین اولین مرکز  شهید بهشتی دانشگاه

مطالعات  یپژوهشکدهبا کوشش  1397سال  ماهبهمننوآوری در 

بنیادین علم و فناوری و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری با 

و در اواخر  کارکردنام مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی آغاز به 

طور گسترده در سطح دانشگاه توسط مراکز نوآوری به 1399سال 

دانشگاه ایجاد دهای پارک علم و فناوری دانشگاه تعریف و در واح

هایی برای استقرار و فعالیت نوآورانه و مکانشدند. این مراکز 



 

 بنیان است.های دانشکارآفرین از سطوح اولیه ایده تا سطح شرکت

های های فناور، شرکتهای نوآور، واحدهای فناور، شرکتلذا گروه

های آزمایشگاهی در این بنیان و شرکتپیشرو یا دانش ،خالق

مراکز فعالیت خواهند داشت. موفقیت این مراکز مستلزم وجود 

ای برای است. مراکز نوآوری وسیله هاآنبرنامه مدون برای فعالیت 

نوآوری و کارآفرینی در یک  هایفعالیتترویج و توسعه فرهنگ و 

از آنجا که یرمجموعه آن هستند. برنامه کالن دانشگاه و واحدهای ز

واحدهای مختلف دانشگاه ماهیت متفاوتی دارند، شاید در برخی از 

ارزشمند، رسالت  المعارفیرةداها تدوین یک کتاب یا یک رشته

اجتماعی مشابه یا باالتری از ایجاد خدمات یا ساخت تجهیزات 

شد تر بیان طور که پیشاما همان ؛بنیان را داشته باشددانش

 ناپذیر است وها اجتنابرویکرد نوآوری و کارآفرینی در تمام رشته

لذا مراکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه تنها برای آن بخش 

دانشکده/پژوهشکده که ماهیت نوآوری و کارآفرینی  هایفعالیتاز 

پارک علم و فناوری در  ،بنابراین .دارد در نظر گرفته شده است

کند که ها درخواست میها و پژوهشکدهبرنامه خود ابتدا از دانشکده

 هایتوانمندیاهداف کاربردی خود را از طریق تدوین اطلس 

از  آتیهای حمایت کهگروهی، در برنامه پیش رو مشخص نمایند 

الزم است اطلس  سوی پارک در راستای آن متمرکز خواهد شد.

های علمی، گروهی کاربردی واحدها بر اساس برتری هایتوانمندی



 

ای و بر اساس اسناد باالدستی و رشتهقدرت ایجاد کارگروهی و بین

ارائه شده با نام پنتا تعریف و  طرحهمسو با نیازهای جامعه در 

مشخص باشد. انجام فعالیت در راستای اهدافی مشخص و کاربردی 

روت، واحدهای دانشگاه با باعث خواهد شد که عالوه بر خلق ث

های خاصی را گذشت زمان مرجعیت علمی و تخصصی در بخش

هدایت  منظور تعیین اهداف کاربردی ونیز کسب نمایند. به

نوآورانه، ایجاد کارگروه اشتغال و کارآفرینی  هایفعالیتهدفمند 

علمی هیاتشده است. حضور اعضا بینیدر هر مرکز نوآوری پیش

های ایجادشده در اولویت بوده و ها و شرکتالیتدانشگاه در فع

علمی دانشگاه هیاتهایی که اعضا پارک سعی دارد بیشتر از فعالیت

 در آن مشارکت دارد حمایت کند.

، ضوابط و قراردادهای هادستورالعملاین نوشتار باهدف آشنایی با، 

مربوط به مراکز نوآوری زیرمجموعه پارک تدوین شده است. 

ها و ایجاد مراکز نوآوری در دانشکده شهید بهشتی در دانشگاه

ها در میان مراکز علمی کشور پیشگام بوده و لذا پژوهشکده

شده در این نوشتار برای اولین بار تدوین و بسیاری از مطالب درج

تدوین موارد مذکور با توجه به شرایط موجود و  شوند وارائه می

بدیهی است با همکاری و  و منطبق با مقررات جاری گردآوری شده

ها آغاز شده، ضمن ها و پژوهشکدهاستقبالی که از سوی دانشکده



 

متناسب با زمان و مقررات  تقدیر از این واحدها، با گذشت زمان

 جدید احتمالی بروز خواهد شد.

مدیریت تدوین این مجموعه را دکتر فریبرز مسعودی با همکاری 

 اصغرعلیدکتر  ،لشگری اصغرعلیمهندس هوشیار کولیوند، دکتر 

دکتر یاسر  ر فرنوش اعالمی، دکتر مریم جاللی،، دکتسعدآبادی

به  عزیزاهلل رضائیان مهندسو  فاطمه کفایتی مهندسنیک پیمان، 

 .ارد از زحمات نامبردگان تشکر شوداند که جا دعهده داشته

 

 

                                                              دکتر کورش پرند

1400 تابستان                    
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 پارک علم و فناوری

تعاریف بکار رفته در این کتابچه در ادامه و قبل از آغاز مطالب 

و در جایی که ممکن  هادستورالعملدر  همچنیناصلی آمده است. 

 مجدد تعریفامکان  ،گیرد راست به طور مستقل مورد استناد قرا

 .وجود دارد هاواژهبرخی از 

 هایبرنامه و اجرای ریزیبرنامهبرای  مرکزی مراکز نوآوری:

 واحدهای دانشگاهنوآورانه و کارآفرینانه با محوریت اهداف کاربردی 

 هایشرکتهای فناور، نوآور، واحدهای فناور، شرکت هایتیماست. 

های آزمایشگاهی ضمن و شرکت بنیاندانش یا و پیشرو خالق

پارک در این مراکز فعالیت خواهند  هایحمایتبرخورداری از 

 داشت.

نوآوری دانشجویی نقش  هایهسته :ویینوآوری دانشج هسته

دانشگاهی را دارند.  هایرشتهنوآوری و کارآفرینی در  سازیفرهنگ

نفر دبیر  یکعضو اصلی،  پنج تشکل دانشجویی شاملاین هسته 

 علمیهیاتهسته، تعدادی مشخص اعضای همکار و یک عضو 

که اعضای هسته نوآوری با  باشدمیاستاد مشاور عنوان بهدانشگاه 

یت امور فناوری و نوآوری مدیر تائیدمستقیم دانشجویان و  رأی

هسته در  هایفعالیتاهم  .شودمشخص میواحد دانشگاهی 

نوآوری دانشجویی پارک علم و  هایهسته تأسیس دستورالعمل

 مشخص شده است. فناوری دانشگاه شهید بهشتی
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

نوآور  هایتیمورانه و فناورانه نوآ هایایدهطرحی که از  طرح نوآ:

 هایشرکتفناور دانشگاهی در جهت خلق  هایتیمدانشجویی و 

حمایت  واحدهای دانشگاهدر مراکز نوآوری  بنیاندانشو  خالق

 .شوندمیپایش و هدایت ارائه شده  هایایده؛ در این طرح کندمی

های دانشگاه، صنعت و این الگوی راهبردی فعالیت پنتا: طرح

ها نماید این فعالیتبندی میجامعه را در پنج بخش مختلف طبقه

)به  بر اساس رویکردهای هر واحد دانشگاه تهیه خواهد شد.

 پنتا مراجعه شود(. طرح دستورالعمل

رویدادهایی است که با هدف ترویج  رویدادهای کارآفرینی:

شود. کارآفرینی و نوآوری در درون واحدهای دانشگاه برگزار می

این رویداد تحت عناوینی از قبیل: استارتاپ ویکند، بوت کمپ، 

ها و ها، گردهماییاستارت گرایند، ماشین استارتاپ ناب، همایش

 باشند.های آموزشی و غیره میدوره

میالدی دارد و از  12ریشه در قرن  " کارآفرینی"واژه : کارآفرینی

انجام "یا  "شدنمتعهد "به معنای  entreprendreکلمه فرانسوی 

 "معمولی هایفعالیتدادن یک فعالیت متمایز و مختلف از 

گرفته است. تا کنون برای کارآفرینی تعاریف متعددی  سرچشمه

، زمان، اینظریهدیدگاه، مکتب  برحسبمطرح شده که هر کدام 

را مورد توجه قرار داده و  یخاص هایجنبهمکان و فضای خود، 
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 پارک علم و فناوری

مگان باشد هنوز میسر نشده است. ارائه تعریفی که مورد قبول ه

بندی تعاریف مختلف ارائه شده برای کارآفرینی، ، با جمعاگرچه

خلق  و وکارکسبتشخیص فرصت، ایجاد چهار رویکرد نوآوری، 

در کنار رویکردهای چهارگانه فوق، . استارزش برای آن مطرح 

باشد که در آن رویکردهای فوق در کنار رد ترکیبی مطرح میرویک

این تعاریف در جدول زیر . مبین کارآفرینی باشند توانندمییکدیگر 

 .اندشدهخالصه 
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 تعاریف کارآفرینی در چارچوب رویکردهای مختلف

 

 دیدگاه رویکرد

 وریآنو
تکی بر نوآوری است. وی ( کارآفرینی م1942شومپیتر )اولیه مبتنی بر نظر 

جدید، ترکیب جدید منابع یا  یک فرایند "خالقتخریب "نوآوری را
 این تعریف کلی هنوز مورد قبول است. .داندمیمحصوالت جدید 

ایجاد 
 وکارکسب

جهانی  باندیدهبه معنای کارآفرینی است.  وکارکسبدر این رویکرد ایجاد 
 اندازیراهبرای  سالبزرگ( هر گونه تالش افراد 1EGM)کارآفرینی 

را کارآفرینی  خوداشتغالینفر شاغل( یا حتی  100)کمتر از  وکارکسب
 .کندمیتعریف 

خلق 
 ارزش

ی کارآفرینی زیستمحیطاقتصادی، اجتماعی و  هایارزشدر این رویکرد خلق 
دانسته شده است و کارآفرینان به عنوان منبع ثروت برای شرکت و جامعه 

 .شوندمیمعرفی 
 خلق چیزی ارزشمند از هیچ دانسته است. آلیسونتیمونز کارآفرینی را 

اقتصادی،  هایظرفیت( نیز کارآفرینی را تالشی هدفمند بر پایه تغییر 1986)
اجتماعی و محیطی جامعه، برای ایجاد ثروت مادی و غیر مادی تعریف کرده 

 است.

تشخیص 
 فرصت

از فرصت  برداریبهرهو  یابیموقعیتدر این رویکرد کارآفرینی به مفهوم 
است. فرصت مقدم بر نوآوری است و تشخیص و توسعه فرصت عبارت از 
کشف و استفاده از یک فرصت به عنوان یک منبع سودآور پیش از سایر رقبا 

 .باشدمی
و کشف نشده  سودآور هایفرصت( کارآفرینی را آگاهی از 1979کرزنر)

اشی از عدم درک ن ایجامعهتعریف نموده است. از دید وی مشکل اقتصاد هر 
و لذا اطالعات بیشتری در مورد ترکیب و ترتیب عوامل مورد  هاستفرصت

 درک شوند. هافرصتنیاز است تا این 
 

رویکرد 
 ترکیبی

در این رویکرد ترکیبی از موارد فوق به عنوان کارآفرینی مورد نظر 
 است. قرارگرفتهمتخصصان 

( کارآفرینی، فرایند ایجاد ارزش از راه 1985) از نظر استیونسون و گامبرت
از  گیریبهرهتشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع، به منظور 

 .هاستفرصت
ها و ایجاد ( کارآفرینی را فرایند خلق ابتکارها و نوآوری1381صابر )
و  هافرصت، از طریق کشف خطر خیزهای جدید در شرایط وکارکسب
 نسته است.از منابع دا گیریبهره

( کارآفرینی را فرایند شناسایی منابع شامل شناسایی و ارزیابی 2008) الیاس
هایی دانسته است که توسط کارآفرین به شکل کاال و از فرصت برداریبهرهو 

 .شوندمیخدمات جدید تشخیص داده 
                                                           
1 - Global Monitoring Entrepreneurship(GME) 
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است که آن  وجود کارآفرینانی الزمه کارآفرینی ،اما آنچه مسلم است

و دانشگاهی  نامهواژهدر تعریف برسانند.  ارزشمند خود جایگاهرا به 

مخاطرات یک فعالیت  شودمی، کارآفرین کسی است که متعهد بستر

اداره نماید. سازمان  و سازماندهی بپذیرید و آن را اقتصادی را

با ترکیب تعاریف ارائه شده  (،2OECD) اقتصادی و توسعه هایهمکاری

برای کارآفرینی بر مبنای نظریات ریچارد کانتیلون، آدام اسمیت، جان 

باتیست سی، آلفرد مارشال، ژوزف شومپیتر، ایزرائیل کرزنر و فرانک 

تعریف نموده  گونهاینرا  کارآفرینی، کارآفرین و فعالیت کارآفرینانهنایت، 

 (OECD: 2009) است

 :که با ایجاد یا توسعه  (وکارکسبفردی است )مالک  کارآفرین

فعالیتی اقتصادی از طریق شناخت و توسعه یک محصول، فرایند یا بازار 

 به دنبال خلق ارزش است. ،جدید

 :انسان، در جستجوی  آمیزمخاطرهعمل  فعالیت کارآفرینانه

 خلق ارزش، از طریق ایجاد و توسعه فعالیت اقتصادی با شناخت و توسعه

 است.یک محصول، فرایند یا بازار جدید 

 است همراه با فعالیت کارآفرینانه. ایپدیده: کارآفرینی

                                                           
2 Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) 
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 پارک علم و فناوری

کارآفرینی، اشتغال، نوآوری و ایجاد  هایفعالیتدر راستای توسعه 

با اهداف مشخص، مرکز رشد واحدهای  فناور هایشرکتو استقرار 

پارک علم و فناوری  توسعهبا اقدام برای  زمانهمدانشگاه  فناور

کارآفرینی و  هایفعالیتایجاد مراکز تخصصی برای  ،دانشگاه

نمود.  هادانشکدهفناور هدفمند در  هایشرکت اندازیراهاشتغال و 

 1396 و به طور جدی از سال 1393 دانشکده علوم زمین از سال

را مورد توجه در دانشکده فناور  هایشرکتفعالیت به امکان اقدام 

 پیشرو بودهینی و اشتغال فعال رکمیته کارآفدر ایجاد قرار داده و 

شد که مرکز رشد واحدهای فناوری و موجب است. این امر 

نه انتخاب کارآفرینی دانشگاه، دانشکده علوم زمین را به عنوان نمو

همکاری بین مرکز رشد و  نامهتفاهم 04/12/1397و در تاریخ کند 

مرکز رشد در حوزه تخصصی "دانشکده علوم زمین برای ایجاد 

 دستورالعمل، نامهتفاهمبه دنبال امضای  امضا شود. "زمینعلوم 

قرار واحدها در دانشکده علوم زمین نیز تدوین شد. تاجرایی اس

گوهرشناسی ایران و بعدها موسسه فناوری و سعه موسسه تو

فوکا در این مرکز فعالیت نمودند. موسسه توسعه  کیفیت آب

فعالیت خود را در دانشگاه متوقف و  1399گوهرشناسی در سال 

و هنر گوهرشناسی )جمسا( ادامه مسیر آن را شرکت توسعه دانش 

به عنوان  ننیز همچناموسسه فناوری و کیفیت آب فوکا هد. دمی

 .شودمیفعال و در حال رشد شناخته یک شرکت فناور 
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

پارک علم و  برای توسعه فعالیتموفقیت در این طرح باعث شد که 

 فناوری دانشگاه استفاده از توان واحدهای دانشگاه مورد توجه

با  1397سال  ماهبهمناولین مرکز نوآوری در  .قرار گیردبیشتری 

مطالعات بنیادین علم و فناوری و معاونت  یپژوهشکدهکوشش 

علم و فناوری ریاست جمهوری با نام مرکز نوآوری علوم انسانی و 

مراکز نوآوری  1399و در اواخر سال  کارکرداجتماعی آغاز به 

طور گسترده در سطح دانشگاه توسط پارک علم و فناوری به

 ایبرنامهبا  لذا دانشگاه تعریف و در واحدهای دانشگاه ایجاد شدند.

مراکز نوآوری در  18تعداد  1399اواخر سال  درو گسترده، جامع 

سطح دانشگاه توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تعریف و در 

توسط مدیریت  مراکزواحدهای دانشگاه ایجاد شدند. تجهیز این 

که از نظر اجرایی از نظر زمان و کیفیت  شد اجرایی پارک انجام

 بود. افتخارآوردر نوع خود اجرا 

مراسمی با طی  1399دی  9در تاریخ  زمانهممرکز به طور  10

و  جمهوررئیسحضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 

همراه، دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید  یئته

بهشتی و دکتر کوروش پرند رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه 

و  سعدآبادی مدیریت امور فناوری اصغرعلی، دکتر شهید بهشتی

و  هادانشکده مسئولینروسا و نوآوری پارک علم و فناوری و 

شد. سایر مراکز نیز به دنبال افتتاح  زمانهمبه طور  هاپژوهشکده
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 پارک علم و فناوری

آن تا تاریخ تهیه این نوشتار افتتاح و مشغول به فعالیت هستند. 

در ادامه آمده  هاآن اندازیراهول ئاسامی مراکز افتتاح شده و مس

 است.

این مراکز، مستلزم برنامه مدونی است  وریبهرهتوفیق روزافزون و 

لذا پارک علم و  که متضمن رشد و تعالی اهداف مورد نظر باشد.

 زمانهممشخصی را تدوین که به طور  هایاقدامفناوری دانشگاه 

 ت زیر اجرا و یا در حال اجرا است:به صور

 ؛و انجام امور عمرانی مراکز نوآوری تجهیز .1

 اجرایی، نمونه قراردادها و ... هایدستورالعملتهیه  .2

 ؛مختلف مراکز نوآوری هایبخشتعیین ارکان و وظایف   .3

تخصصی کاربردی واحدهای  هایتوانمندیتهیه اطلس  .4

 ؛پنتا( طرحدانشگاهی )

نوآور  هایتیمالزم برای آغاز فعالیت  هایزمینهایجاد  .5

 .)طرح نوا(

بین واحد دانشگاه و پارک  نامهتفاهمشروع فعالیت مراکز با امضای 

مستقر  آمده است. واحدهای پارک 1است که نمونه آن در پیوست 

از تسهیالت پارک استفاده  توانندمیدر مراکز با امضای قرارداد 

دانشگاه کد تعریف شده  از واحدهایبرای هریک (. 2نمایند )پیوست 

 است.به همراه مشخصات و نقشه مراکز آمده  3پیوست است که در 
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 مرکزرئیس  اولین شده در دانشگاه و تأسیسمراکز نوآوری 

 

 رئیس مرکز نوآوری نام مرکز نوآوری ردیف

 حامدی سپیده دکتر پردیس زیراب 1

 دکتر فاطمه باکوئی پژوهشکده علوم شناختی 2

 دکتر خسرو پیری علوم محیطی پژوهشکده 3

 بهروز سالمت دکتر های پزشکیپژوهشکده علوم و فناوری 4

 دکتر حسن توسلی پژوهشکده لیزر و پالسما 5

 محمدخانی کورش دکتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی 6

 پوردکتر مرتضی تهامی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی 7

 نگار ذیالبیدکتر  دانشکده الهیات و ادیان 8

 دکتر محمد جاللی دانشکده حقوق 9

 دکتر سعیدرضا خردپیشه دانشکده ریاضی 10

 فرنوش اعالمی دکتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 11

 مسعودی دکتر فریبرز دانشکده علوم زمین 12

 سلیمانی دکتر ندا دانشکده علوم و فناوری زیستی 13

 مجید محسنیدکتر سید  دانشکده فیزیک 14

 دکتر محمدجواد نائیجی دانشکده مدیریت و حسابداری 15

 زمردیان دکتر زهرا سادات دانشکده معماری و شهرسازی 16

 دکتر مرتضی شهروی دانشکده مکانیک و انرژی 17

 دکتر رضا اسودی دانشکده مهندسی برق ـ الکترونیک 18

 سلیمیدکتر آرمین  دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر 19

 اصغر سعدآبادیدکتر علی مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی 20
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مراکز نوآوری پارک علم  هایدستورالعملمجموعه 

 و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
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 پارک علم و فناوری

مراکز  و فعالیت تأسیسدستورالعمل : بخش اول

 نوآوری

 مقدمه:

های جدید در مأموریت های اخیر تحول و ایجاد نگرشدر سال

مراکز علمی در سطح جهانی بیش از گذشته موردتوجه قرارگرفته 

های های کشور نیز همسو با روند جهانی تغییر نسلاست. دانشگاه

های کارآفرین و نوآور را شگاه از آموزشی به پژوهشی و دانشگاهدان

به یکی از اهداف  انهتجاری کارآفرین هایفعالیتکنند و طی می

انجام این امر تنها در محدوده  ها تبدیل شده است.اصلی دانشگاه

فضایی پارک علم و فناوری ممکن نیست و ترویج و اشاعه فرهنگ 

ها بنیان و خالق در دانشکدهوکارهای دانشکسبنوآوری و توسعه 

ناپذیر ها و سایر مراکز دانشگاه شهید بهشتی اجتنابو پژوهشکده

منظور پاسخ به این نیاز در است. مراکز نوآوری واحدهای دانشگاه به

شوند. این مراکز دانشگاه شهید بهشتی تعریف و ایجاد می

انه و کارآفرین از سطوح هایی برای استقرار و فعالیت نوآورمکان

های لذا گروه بنیان هستند.های دانشاولیه ایده تا سطح شرکت

های خالق و های فناور، شرکتنوآور، واحدهای فناور، شرکت

های آزمایشگاهی در این مراکز بنیان و شرکتپیشرو یا دانش

 فعالیت خواهند داشت.
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 هاآنموفقیت این مراکز مستلزم وجود برنامه مدون برای فعالیت 

ای برای ترویج و توسعه فرهنگ و است. مراکز نوآوری وسیله

نوآوری و کارآفرینی در یک برنامه کالن دانشگاه و  هایفعالیت

واحدهای زیرمجموعه آن هستند. واحدهای مختلف دانشگاه 

اوری در برنامه خود از و فن ماهیت متفاوتی دارند و پارک علم

اف کاربردی خود را در کند که اهدواحدهای دانشگاه درخواست می

های ممکن در راستای آن رو مشخص نمایند و حمایتبرنامه پیش

 از سوی مراکز نوآوری پارک انجام خواهد شد. اهداف کاربردی

گروهی کاربردی( واحدها بر اساس برتری  هایتوانمندی)اطلس 

ای و بر اساس اسناد رشتهایجاد کارگروهی و بین علمی، قدرت

 " پنتا" طرح. استشده باالدستی و همسو با نیازهای جامعه تعریف

ق این امر توسط پارک علم و فناوری تعریف شده است. برای تحق

انجام فعالیت در راستای اهدافی مشخص و کاربردی باعث خواهد 

شد که عالوه بر خلق ثروت، واحدهای دانشگاه با گذشت زمان 

های خاصی را نیز کسب مرجعیت علمی و تخصصی در بخش

 منظور تعیین اهداف کاربردی و هدایت هدفمندنمایند. به

نوآورانه واحدهای دانشگاه، ایجاد کارگروه اشتغال و  هایفعالیت

شده است. حضور اعضا  بینیپیشکارآفرینی در هر واحد 

های ایجاد شده در ها و شرکتعلمی دانشگاه در فعالیتهیات
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هایی که اعضا اولویت بوده و پارک سعی دارد بیشتر از فعالیت

 د، حمایت نماید.علمی دانشگاه در آن مشارکت دارهیات
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 و اختصارات:نامه واژه -1ماده 

 :است. " بهشتیدانشگاه شهید  " منظور دانشگاه 

 :بهشتیپارک علم و فناوری دانشگاه شهید " منظور پارک " 

 است.

 :و سایر  هاپژوهشکدهها، دانشکده " منظور واحدهای دانشگاه

 است. " بهشتیپژوهشی تابعه دانشگاه شهید آموزشی و  مراکز 

 :ریزی و مرکزی برای برنامه مراکز نوآوری واحدهای دانشگاه

های نوآورانه و کارآفرینانه با محوریت اهداف اجرای برنامه

های نوآور، واحدهای کاربردی واحدهای دانشگاه است. گروه

بنیان و های خالق یا دانشهای فناور، شرکتفناور، شرکت

 ،های پارکاز حمایت های آزمایشگاهی ضمن برخورداریشرکت

در این مراکز فعالیت خواهند داشت. این مراکز در واحدهای 

دانشگاه با نظارت پارک فعالیت داشته و توسط رئیس مرکز 

 شود.نوآوری مدیریت می

  :هایی است که به منظور فعالیتواحدهای مراکز نوآوری

های های نوآور، واحدهای فناور، شرکتیکی از اشکال گروه

های بنیان و شرکتهای خالق و پیشرو یا دانش، شرکتفناور

پارک علم  مراکز نوآوری زیرمجموعه آزمایشگاهی در هر یک از

 .شودو فناوری انجام می
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 پارک علم و فناوری

 :مدیریت امور "منظور  مدیریت امور فناوری و نوآوری

 " فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

 است.

 :منظور شورای راهبردی مرکز  شورای راهبردی مرکز

متشکل از حداقل  شورا نوآوری واحدهای دانشگاه است.

معاون پژوهشی واحد، رئیس مرکز نوآوری و نماینده پارک که 

شده از سوی پارک را بر های تعیینریزی و اجرای سیاستبرنامه

 عهده دارد.

 شورای متشکل از  گذاری مراکز نوآوری:شورای سیاست

و نوآوری و رئیس و  امور فناوریپارک، مدیر  ریاست و معاون

منظور هماهنگی، معاون مرکز رشد و رؤسای مرکز که به

 هایدستورالعملمراکز و تهیه و بررسی  هایفعالیتریزی برنامه

 شود.الزم جهت ارائه به شورای پارک تشکیل می

 تشکل دانشجویی که شامل  های نوآوری دانشجویی:هسته

که از آن میان یک نفر دبیر هسته،  عضو اصلی پنجحداقل 

علمی دانشگاه هیاتتعدادی مشخص اعضای همکار و یک عضو 

مستقیم دانشجویان و  رأیعنوان استاد مشاور است. اعضا با به

شود. اهم مدیریت امور فناوری و نوآوری مشخص می تائید

های نوآوری هسته تأسیس دستورالعملهسته در  هایفعالیت
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

مشخص  دانشجویی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

سازی های نوآوری دانشجویی نقش فرهنگهستهشده است. 

 دارند. بر عهده های دانشگاهی رانوآوری و کارآفرینی در رشته

 :های های نوآورانه و فناورانه گروهطرحی که از ایده طرح نوآ

در جهت خلق نوآور دانشجویی و واحدهای فناور دانشگاهی 

کند؛ بنیان یا آزمایشگاهی حمایت میهای خالق و دانششرکت

طورکلی در سه مرحله پایش های ارائه شده بهدر این طرح ایده

 شود:و هدایت می

 :هبردی مراکز نوآوری پایش ها توسط شورای راایده مرحله اول

 شود.می

 :های پایش شده به مدت دو ماه مشاوره و به گروه مرحله دوم

سازی ایده نوآورانه و جهت پیاده ]شتاب دهیپیش  [آموزش

 گردد.فناورانه ارائه می

 :های نهایی در صورت موفقیت در مراکز ایده مرحله سوم

به  نوآوری در یکی از انواع واحدهای پارک و طبق مقررات آن

فعالیت خود ادامه و از خدمات پارک برخوردار هستند )رجوع 

 طرح نوآ(. دستورالعملشود به 

 های دانشگاه، صنعت و این الگوی راهبردی فعالیت پنتا: طرح

نماید این بندی میجامعه را در پنج بخش مختلف طبقه
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ها بر اساس رویکردهای هر واحد دانشگاه تهیه خواهد فعالیت

 پنتا مراجعه شود(. طرحشد. )به دستورالعمل 

 :این رویدادها با هدف ترویج  رویدادهای کارآفرینی

شود. کارآفرینی و نوآوری در درون واحدهای دانشگاه برگزار می

این رویدادها تحت عناوینی از قبیل: استارتاپ ویکند، بوت 

ها، مپ، استارتاپ گرایند، ماشین استارتاپ ناب، همایشک

 های آموزشی قرار دارند.ها و دورهها، کارگاهگردهمایی

 اهداف: -2ماده 

کارآفرینی،  هایفعالیتایجاد بستر الزم برای توسعه  -2-1

ال، نوآوری و فناوری دانشگاه از طریق مشارکت غاشت

 ؛هدفمند واحدهای دانشگاه

ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در بین اعضای  -2-2

آموختگان دانشگاه شهید انشعلمی، دانشجویان و دهیات

 بهشتی؛

آفرینی در تحقق کارآفرینی و نوآوری مبتنی بر دانش نقش -2-3

گیری بستر و تحقیقات علمی در دانشگاه و شکل

 ؛بنیان و خالق و آزمایشگاهیهای دانششرکت

انمندسازی پژوهشگران، دانشجویان و شناسایی و تو -2-4

آموختگان در زمینه نوآوری و کارآفرینی و فراهم دانش
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

برای  هاآنسازی دستاوردهای علمی کردن زمینه تجاری

 ؛ورود به بازار

ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان در توسعه و اعتالی  -2-5

 بنیان و خالق.های دانشکشور از طریق خلق شرکت

 :راکز نوآوریوظایف م-3ماده 

ها و پنتا در راستای تهیه اطلس توانمندی اجرای طرح -3-1

 ؛های کاربردی واحدهای دانشگاهبرنامه

هدایت و حمایت از ایجاد کارگروه کارآفرینی و اشتغال و  -3-2

 ؛های اولیه نوآوری و کارآفرینی در واحدهای دانشگاههسته

علمی، هیاتجذب نوآوران و کارآفرینان از میان اعضای  -3-3

آموختگان واحدهای دانشگاه جهت دانشجویان و دانش

 ؛خلق محصوالت و ارائه و خدمات

ریزی جهت استقرار واحدهای مراکز نوآوری در برنامه -3-4

فضای مرکز نوآوری واحدهای دانشگاه و هماهنگی جهت 

 ای با دیگر مراکز نوآوری؛رشتهینهای بسازی ایدهپیاده

ی افراد، تجهیزات و دهی و هماهنگریزی، سازمانبرنامه -3-5

منظور فضای فیزیکی )اداری، آزمایشگاهی، کارگاهی( به

 ؛دستیابی به اهداف مرکز نوآوری
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ریزی برای برگزاری رویدادهای کارآفرینانه ازجمله برنامه -3-6

ای تخصصی ههای آموزشی در رشتهطرح نوآ و کارگاه

 کاربردی با همکاری پارک؛

های نوآور در گروه ای و آموزشی بهارائه خدمات مشاوره -3-7

وکار و ارائه و وکار، مدل کسبجهت تکمیل طرح کسب

 ساخت نمونه اولیه؛

ایجاد ارتباط صنعت و جامعه با واحدهای مستقر در مرکز  -3-8

 ؛نوآوری

های ترویجی، ای از برنامهارائه گزارش عملکرد دوره -3-9

 شده به پارک.های جذبگروه

 مراکز نوآوری تأسیسشرایط -4ماده 

نامه مرکز نوآوری واحدهای دانشگاه از طریق تفاهم تأسیس

نامه در تفاهم شود.مشترک بین پارک و واحد دانشگاه انجام می

شود. نگارش میواحد دانشگاه کلیات مربوط به اقدامات پارک و 

مرکز نوآوری در واحدهای  تأسیسمنزله نامه بهامضای تفاهم

 دانشگاه است.

ین ریاست پارک و ریاست واحد نامه مشترک بانعقاد تفاهم -4-1

دانشگاه انجام و در پی آن رئیس مرکز نوآوری توسط 

 شود؛د دانشگاه انتخاب و معرفی میرئیس واح
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

های اختصاص فضای فیزیکی مناسب جهت استقرار گروه -4-2

نوآور و فناور و سایر واحدهای مراکز نوآوری با حداقل 

، برق آب، تأسیسات تأمینمتر و همچنین  200مساحت 

و تجهیزات اداری موردنیاز توسط واحدهای  گاز و اینترنت

 ؛دانشگاه

متر باشد  200که فضای اختصاصی کمتر از درصورتی -1 تبصره

 کند.ی نوآوری تغییر میعنوان مرکز نوآوری به هسته

اشتغال و کارآفرینی  گیری شورای راهبردی و کارگروهشکل -4-3

 مرکز نوآوری؛

پارک فضای اختصاصی ارائه شده توسط واحد دانشگاه را  -4-4

با قابلیت نوآوری و کارآفرینی تجهیز  صورت فضاییبه

 کند.می

استقرار در مراکز کز نوآوری قابلانواع واحدهای مرا -5 ماده

 نوآوری

واحدهای مستقر در مرکز نوآوری دریکی از پنج گروه زیر 

 شوند:بندی میدسته

علمی، هیاتهای اعضای ها و ایدهگروه های نوآور:گروه -5-1

آموختگان که فاقد شرایط ابتدایی، دانشجویان و دانش

اما دارای ایده ،جهت ورود به مرحله رشد و پارک هستند
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 پارک علم و فناوری

های نوآورانه و فناورانه هستند و به تشخیص شورای 

ای جهت راهبردی مرکز، خدمات تخصصی و مشاوره

گردد. مدت ارائه می هاآناثبات و کارا نمودن ایده به 

ماه است. این نوع از  6زمان استقرار در مرکز حداکثر 

توانند جهت استقرار به طریق مستقل می هاگروه

هایی درخواست خود را جهت بررسی ارائه کند یا از طرح

 مانند طرح نوآ انتخاب شوند؛

علمی، دانشجویان و هیاتگروه/ اعضای  :واحدهای فناور -5-2

که دارای نمونه آزمایشگاهی محصول و  یآموختگاندانش

 ماه، 6خدمات نوآورانه هستند و طی یک دوره حداکثر 

های الزم برای آشنایی با بازار، شناسایی مشاوره و آموزش

کاری، پرورش و تثبیت ایده محوری و ایجاد  گروه

شود. زمان داده می هاآنهای حقوقی مستقل به هویت

ماه قابل  9دی مرکز تا صویب شورای راهبراین دوره با ت

 تمدید است؛

و  1های واحدهایی که با موفقیت دوره های فناور:شرکت -5-3

را پشت سر گذاشته باشند. پس از اعالم نتیجه کمیته  2

داوری، مجاز به استقرار در مرکز نوآوری هستند. ادامه 

های فناور عالوه بر کسب امتیازهای الزم از فعالیت شرکت

ماهیت حقوقی در  بایستمیاحل جذب و پذیرش، مر
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

قالب یک شرکت به ثبت رسیده پیدا کرده باشد. این 

ماهه بوده که طی آن شرکت فناور  12 دوره حداکثر

مستقر در مراکز، قابلیت فروش محصول یا خدمات 

نوآورانه خود را داشته باشند. زمان این دوره در موارد 

سال  3رکز تا سقف مخاص و با تصویب شورای راهبردی 

 قابل تمدید است؛

هایی که شرکت بنیان:های خالق یا دانششرکت -5-4

موفقیت در ارزیابی عملکرد را کسب کرده باشند یا از 

بنیان و خالق را بابت طریق مراجع ذیصالح مجوز دانش

توانند محصول یا خدمات نوآورانه خود دریافت نمایند، می

 ؛ادامه دهنددر مرکز نوآوری به فعالیت خود 

واحدهای که نیازمند  های آزمایشگاهی:شرکت -5-5

آزمایشگاهی واحدهای دانشگاه هستند و  هایفعالیت

علمی دانشگاه شهید بهشتی تعریف هیاتتوسط اعضای 

توانند در مرکز نوآوری واحدهای دانشگاه شوند، میمی

توانند برحسب ها میمستقر و فعالیت نمایند. این شرکت

فعالیت در سایر فضاهای واحد دانشگاه نیز با موضوع 

هویت پارک علم و فناوری دانشگاه مستقر و فعالیت 

 نمایند.
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 پارک علم و فناوری

 شرایط پذیرش واحدهای پارک در مراکز نوآوری -6 ماده

واحدهای متقاضی استقرار در مراکز شرایط پذیرش:  -6-1

شرایط  بایستمینوآوری و استفاده از خدمات مربوطه 

 باشند: اولیه زیر را داشته

محور: محصول یا خدماتی مبتنی داشتن ایده نوآورانه دانش -

بر نوآوری است که طی مدت استقرار در مرکز نوآوری 

 ؛خلق یا توسعه یابند

وقت حداقل دو نفر از اعضای وقت: حضور تمامحضور تمام -

گروه در مراکز نوآوری و مرتبط بودن ایده محوری با رشته 

 ؛ستقرارکنندگان اتحصیلی درخواست

ساختار شرکتی: متقاضی جهت استقرار در قالب  -

بنیان یا های خالق یا دانشهای فناور و شرکتشرکت

بایستی به لحاظ حقوقی های آزمایشگاهی میشرکت

های نوآور و واحدهای فناور باشند. گروه شدهثبت

بایستی دارای هسته اولیه شرکتی، باشند که در آینده می

 ؛ماه( به ثبت خواهد رسید 6نزدیک )کمتر از 
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

ش موارد زیر در اولویت در بررسی و پذیر اولویت پذیرش: -6-2

 قرار دارد:

علمی، دانشجویان و دانشهیاتاعضای  واحدهای پارک با -

 ؛دانشگاه شهید بهشتیآموختگان 

مند از ای بهرههای مجری تحقیقات کاربردی یا توسعهگروه -

های مالی و خدماتی مراکز تحقیقاتی و اجرایی پشتیبانی

 ؛کشور

همسو با ایده یا محورهای  هاآنواحدهایی که فعالیت  -

 پنتا است. طرحکاربردی واحد دانشگاهی تعین شده در 

 واحدهای پارک در مراکز نوآوریپذیرش و فعالیت  -7ماده 

فرآیند پذیرش و استقرار در مراکز نوآوری در زیر خالصه  -7-1

 :شده است

تکمیل و ارائه کاربرگ درخواست: هر یک از واحدهای  -

توانند با تکمیل کاربرگ مربوطه می 5تعریف شده در ماده 

درخواست استقرار در مرکز را انجام دهند. همچنین مرکز 

به تشکیل واحدهای جدید از طریق تواند نسبت می

ایده  این صورتدر  هایی مانند نوآ اقدام نماید.طرح

های فراخوان مانند صورت مستقل یا از طریق طرحبه

شرکت در طرح نوآ با تکمیل و ارائه کاربرگ استقرار در 

این کاربرگ  شود.مراکز نوآوری واحدهای دانشگاه آغاز می
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در این مورد  زاریابی است.شامل مشخصات علمی، فنی و با

ابتدا ارزیابی فنی ایده محوری توسط شورای راهبردی و در 

صورت نیاز توسط افراد متخصص و اساتید مرتبط با نظارت 

نتیجه آن  شود.و هماهنگی شورای راهبردی مرکز انجام می

کننده استقرار از طریق رئیس مرکز نوآوری به درخواست

نوآ  شتاب دهیمشابه طرح پیش گردد. این مرحله ارائه می

از این مرحله و پس از پذیرش اولیه توسط شورای  است.

تواند درخواست راهبردی مرکز واحد دانشگاهی، گروه می

استقرار موقت در مرکز را بنماید. درخواست پس از تصویب 

برای پارک  جلسهصورتدر شورای راهبردی به همراه 

ت مشخص شده در گروه به مد تائیدارسال و در صورت 

 ؛یابددر مرکز با امضا قرارداد استقرار می 5ماده 

های با درخواست تیم نوآور یا طبق برنامه یادشدهدر مدت  -

تدوین شده مانند طرح نوا، تیم نوآور در جلسه شورای 

راهبردی مراکز نوآوری واحد دانشگاهی یا شورای بررسی 

خود  های خاص مانند نوآ شرکت و از ایده محوریطرح

شود. در صورت دفاع نموده و پایش نهایی ایده انجام می

پذیرش گروه با هویت واحد فناور به استقرار خود ادامه 

ادامه استقرار شرکت تابع شرایط یادشده انواع  دهد.می

 ؛در این نوشتار است 5ها ماده رکتش
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 فعالیت در مراکز نوآوری تصمیم در موردپذیرش، استقرار و -7-2

تصمیم در موردپذیرش، استقرار و ادامه فعالیت واحدهای  -

 تائیدمراکز نوآوری با شورای راهبردی مراکز نوآوری و 

نهایی مدیریت امور فناوری و نوآوری پارک است. کلیه 

واحدهای مستقر در مرکز نوآوری موظف به ارائه 

ای به مدیریت امور فناوری و نوآوری های دورهگزارش

روسای مراکز نوآوری بوده و ادامه فعالیت پارک از طریق 

 .های ارسالی استگزارش تائیدنیازمند  هاآن

مراکز نوآوری، الزم است  تأسیسدر راستای اهداف : 2تبصره 

هایی که شورای راهبردی مرکز نوآوری، پذیرش و استقرار شرکت

علمی دانشگاه و هیاتحداقل یک عضو از سهامداران آن از اعضا 

 طرح شده درتعیین هایتوانمندیدر راستای  هاآنالیت موضوع فع

 پنتا باشد را در اولویت قرار دهد.

 اعضای شورای راهبردی مراکز نوآوری-8 ماده

اعضای شورای راهبردی مراکز نوآوری از میان مدیران و  -8-1

 و ؛شودعلمی دانشکده و پارک تشکیل میهیاتاعضای 

 اعضای آن شامل افراد زیر است:

 ؛نفر( 1نماینده پارک ) -

 ؛نفر( 1معاون پژوهشی واحد دانشگاه ) -
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 1)]رئیس مرکز نوآوری  [علمی واحد دانشگاههیاتعضو  -

 ؛نفر(

نفر( )پیشنهادی( )وجود  1) دبیر هسته نوآوری دانشجویی -

 .این پست الزامی نیست(

رئیس مرکز نوآوری واحدهای دانشگاه از میان اعضای -3 تبصره

تجربه در زمینه کارآفرینی و نوآوری به پیشنهاد علمی با هیات

رئیس واحد انتخاب شده و با حکم رئیس دانشگاه یا رئیس پارک 

عنوان رئیس مرکز نوآوری واحد علم و فناوری به مدت دو سال به

 شود.دانشگاه منصوب می

حسب مورد و متناسب با تواند برمی شورای راهبردی -4 تبصره

جهت شرکت در  نظران، کارآفرینان مرتبطموضوع جلسه از صاحب

 عمل آورد. جلسه شورای راهبردی دعوت به

 وظایف و اختیارات شورای راهبردی-9ماده 

ها، شورای راهبردی مراکز نوآوری تدوین کلیه برنامه -9-1

ریزی، تعیین و تصویب گیری، برنامهگذاری، تصمیمسیاست

های مرکز نوآوری را بر عهده مشی و سیاستاهداف، خط

دارد که در زیر به بخشی از وظایف و اختیارات شورا اشاره 

نامه بین شود این وظایف و اختیارات در قالب تفاهممی

تغییر است. الزم به ذکر است پارک و واحد دانشگاه قابل
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مدیر  تائیدتصویب و اجرای برنامه منوط به تصمیم و 

 .فناوری و نوآوری پارک است

های عملیاتی برای تحقق گیری در خصوص برنامهتصمیم -

ها و راهبردهای کالن توسعه نوآوری و کارآفرینی سیاست

 ؛در واحد دانشگاه.

های هدفمند بررسی و تصویب محورهای کاربردی و برنامه -

 ؛واحد، جهت اولویت حمایت توسط پارک

های برقراری ارتباط و تعامالت مرکز نوآوری با بخش -

جامعه، صنعت و خدمات و همچنین ارائه  مختلف

 های مرتبط؛ترک بین مرکز و سازمانهای مشبرنامه

های توانمندسازی برگزاری رویدادهای نوآوری و کارگاه -

ویژه طرح نوآ و همکاری با هسته نوآوری کارآفرینی به

 ؛دانشجویی جهت برگزاری رویدادهای نوآوری و فناوری

خلق  ده / پژوهشکده جهتسازی نوآوری در دانشکفرهنگ -

 بنیان و خالق؛های دانششرکت

تصویب درخواست استقرار و فعالیت  و پذیرش و بررسی -

 ؛واحدهای پارک در مرکز نوآوری

های نوآور و فناور دانشگاهی ریزی جهت استقرار گروهبرنامه -

ها ازجمله و ارائه خدمات مناسب برای گروه

 زشی و خدمات.آموهای دانشکده، امکانات آزمایشگاه
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ای جلسات شورای راهبردی و گزارش دورهصورت -5 تبصره

فعالیت مرکز نوآوری توسط رئیس مرکز تهیه و به همراه 

ای فعالیت واحدهای مراکز نوآوری به پارک ارسال های دورهگزارش

 شود.می

 اشتغال مراکز نوآوری آفرینی وکار کارگروه-10ماده 

نوآوری، کارآفرینی و اشتغال در  هایفعالیتنیاز است   -10-1

واحدهای دانشگاه در محورهای مشخص کاربردی و بر اساس توان و 

تجربه موجود و نیاز جامعه متمرکز شود. تحقیق این امر نیازمند 

ایجاد کارگروهی در هر دانشکده و پژوهشکده است که بتواند اطلس 

ی و گروهی و کاربردی واحد را شناسایی، معرف هایتوانمندی

طور کاربردی متمرکز و اجرا آن را همسو با نیاز جامعه به هایفعالیت

 ؛نماید

این کارگروه با نام کارگروه کارآفرینی و اشتغال مراکز  -10-2

کارگروه  دستورالعملکند )به نوآوری معرفی و فعالیت می

 مراجعه شود(.

 درآمدهای حاصل از مرکز نوآوری و نحوه هزینه آن  -11ماده 

درآمد اجاره و بهره مالکانه و سهام خروج: واحدهای مراکز  -11-1

عنوان اجاره ماهیانه نوآوری با امضای قرارداد مبلغی را به

و بهره مالکانه و سهام خروج شرکت بنا به نوع قرارداد 
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. مبلغ اجاره برای واحدها از نوع تیم کنندمیپرداخت 

یر انواع شده و برای ساتعیین ساالنهنوآور و واحد فناور 

ریال  1،000،000تا  400،000واحدها این مبلغ بین 

به تشخیص شورای راهبردی مرکز برای  مترمربعبرای هر 

یین تع 1400 (سال آغاز فعالیت مراکز نوآوری )سال

بهره مالکانه و سهام خروج نیز بر اساس قرارداد  شود.می

ی مستقر در هاشرکتبرای  یادشدهخواهد بود. به مبالغ 

درصد افزوده خواهد شد.  20ی بعد هاسالدر  1400سال 

یافته در استقرارتواند برای واحدهای تازه یمپارک 

 رفه جدیدی را تصویب و اجرا نماید؛ی بعد تعهاسال

مبالغ یادشده برای واحدهای مراکز نوآوری است که  :6تبصره 

آن فعالیت داشته و  علمی دانشگاه درهیاتحداقل یک عضو 

ای اهداف کاربردی واحد دانشگاه و در راست هاآنموضوع فعالیت 

 شدهاعالمپنتا باشد. برای واحدهای فاقد شرایط یادشده مبالغ  طرح

پارک  تائیدو  تا چهار برابر بر اساس تصمیم شورای راهبردی مرکز

 یش است.افزاقابل

های ینههز تأمینی آزمایشگاهی در صورت هاشرکت: 7تبصره 

نگهداری تجهیزات آزمایشگاه و توان ارائه خدمات به دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی به دلیل پرداخت هزینه مازاد اجاره و همسو 

در رفع نیازهای واحدهای دانشگاه از حداقل اجاره  هاآنبودن 
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و معاف از پرداخت بهره مالکانه و سهام خروج شرکت  مندبهره

ی که به واحد دانشگاه و هایشرکتشامل  هستند. این بند

دانشجویان تحصیالت تکمیلی، خدماتی غیر از خدمات 

 .باشدمی، نیز کنندمیآزمایشگاهی ارائه 

که واحد مرکز نوآوری در طی یدرصورتیر درآمدها: سا -11-2

فعالیت مبادرت به امضای انواع قرارداد مانند پژوهشی، 

گاه نماید، میزان خدماتی یا ساخت و تولید از طریق دانش

درصد برای آن مورد به پارک پرداخت و  15باالسری 

 از پرداخت بهره مالکانه معاف است؛برای آن مورد 

توزیع درآمد پارک: کلیه درآمدهای پارک و واحدهای  -11-3

مراکز نوآوری مانند اجاره، حق مالکانه و باالسری حاصل 

درصد باالسری برای  30از فعالیت مراکز نوآوری میزان 

درصد مابقی در اختیار واحد  70پارک برداشت و 

 دانشکده قرار خواهد گرفت؛

های مرکز ر هزینههای جاری و عملیاتی و سایهزینه :8تبصره 

از محل درآمدهای حاصل از مراکز نوآوری  تأسیسنوآوری پس از 

 و از سهم واحد دانشگاه قابل پرداخت خواهد شد.

که  اینوآورانهپژوهشی و قراردادهای  هایطرحبرای  :9 تبصره

درصد  10نماید، پس از کسر پارک به نیابت از واحد منعقد می
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 سازمانیبرون پژوهشی هایطرحباالسری و کسورات قانونی، مشابه 

 .گرددمیبه مجری پرداخت  معاونت پژوهشی

 تصویب-12 ماده

به  04/05/1400تبصره در تاریخ  8ماده و  12در  دستورالعملاین 

تصویب شورای پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی رسید و 

 االجرا است.از این تاریخ الزم
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 آفرینی وکار کارگروه دستورالعملبخش دوم: 

 اشتغال مراکز نوآوری

 :مقدمه 

نوآوری،  هایفعالیتپارک علم فناوری دانشگاه در نظر دارد 

ها در محورهای ها و دانشکدهکارآفرینی و اشتغال در پژوهشکده

مشخص کاربردی و بر اساس توان و تجربه موجود و نیاز جامعه 

 هایفعالیتمتمرکز شود. این امر باعث خواهد شد با انجام 

مشخص، واحد عالوه بر دستیابی به اهداف نوآوری، اشتغال و 

در کشور و منطقه  کاربردی نیزهای معین کارآفرینی در بخش

ق این امر نیازمند ایجاد کارگروهی در هر شاخص گردد. تحق

 هایتوانمندیدانشکده و پژوهشکده است که بتواند اطلس 

آن را همسو با  هایفعالیتکاربردی واحد را شناسایی، معرفی و 

 طور کاربردی متمرکز و اجرا نماید.نیاز جامعه به
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 و اختصارات: نامهواژه -1 ماده

 :است " بهشتی دیدانشگاه شه " منظور دانشگاه. 

 :بهشتی دیدانشگاه شه یپارک علم و فناور" منظور پارک " 

 .است

 و هاپژوهشکده و هادانشکده " منظوردانشگاه:  یواحدها 

 .است " بهشتی دیتابعه دانشگاه شه یمراکز پژوهش رسای

 یکیاست که به  هاییفعالیتمنظور  :ی مراکز نوآوریواحدها 

فناور،  هایفناور، شرکت ینوآور، واحدها هایگروهاز اشکال 

 هایشرکتبنیان و دانش ای یا پیشرو خالق هایشرکت

 یپارک علم و فناور یهااز مجموعه کیدر هر  یشگاهیآزما

 د.شویانجام م

 ریزی و برنامه یبرا یمرکز دانشگاه: یواحدها ینوآور مراکز

اهداف  تیبا محور نانهینوآورانه و کارآفر هایبرنامه یاجرا

 ینوآور، واحدها هایگروهدانشگاه است.  یواحدها یکاربرد

بنیان و دانش ایخالق  هایشرکتفناور،  هایفناور، شرکت

پارک  هایحمایتاز  یضمن برخوردار یشگاهیآزما یهاشرکت

 یمراکز در واحدها نیخواهند داشت. ا تیمراکز فعال نیدر ا

 سیداشته و توسط رئ تیگاه فعال با نظارت پارک فعالدانش

 .شودیم تیریمد یمرکز نوآور
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 یمرکز نوآور یراهبرد یمنظور شورا مرکز: یراهبرد یشورا 

متشکل از حداقل معاون  یدانشگاه است. شورا یواحدها

پارک که  ندهیو نما یمرکز نوآور سیواحد، رئ یپژوهش

پارک را بر  یشده از سوتعیین هایسیاست یریزی و اجرابرنامه

 د.عهده دار

 یامور فناور تیریمد"منظور  :یو نوآور یامور فناور تیریمد 

 است. " بهشتی دیدانشگاه شه یپارک علم و فناور یو نوآور

 :ال مراکز نوآوری واحدهای اشتغ آفرینی وکار کارگروه کارگروه

 دانشگاه

 اهداف و وظایف کلی کارگروه-2 ماده 

  ؛محورهای کاربردی دانشکده/ پژوهشکدهتعیین  

 فرهنگ و تفکر کردن نهادینه و اشاعه ترویج، مند،نظام مدیریت 

 ؛دانشجویان اساتید و بین در کارآفرینی و نوآوری

 ؛ارتقا روحیه و توانمندی کارآفرینانه اساتید و دانشجویان 

 ای با هدف های کارآفرینانه، تخصصی و حرفهارائه آموزش

خالق،  ماهر، آموختگانیاساتید، دانشجویان و دانش پرورش

 -اجتماعی هایمسئولیت پذیرای و اخالقی اصول به پایبند

 ؛شغلی
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 نوآورانه  هایفرصتگیری از و بهره های کشفسازی زمینهفراهم

 ارائه و ویژه در حوزه تخصصی واحدبازار به و اشتغال آفرین

 خصوص دانشجویان دراساتید و  به تخصصی -های فنیمشاوره

 ؛مناسب شغل یافتن و وکارکسب ایجاد

 مند به های الزم برای معرفی دانشجویان عالقهایجاد زمینه

 ؛های کارآموزی در مؤسسات و نهادهای تخصصیدوره

 وکار در کسب تأسیسهای الزم برای فراهم آوردن زمینه

 ؛زیرمجموعه مراکز

 برای حمایت از وکار فراهم آوری زمینه جذب سرمایه کسب

 ؛های برتر کارآفرینانهایده

 های مختلف فراهم آوردن زمینه برقراری ارتباط در حوزه

وکار با مراکز نوآوری در سایر آموزش، پژوهش، مشاوره و کسب

 .ها، مؤسسات و نهادهای مختلفها، دانشگاهدانشکده

 ساختار سازمانی-3ماده 

بخش کلی، آموزش،  4ساختار سازمانی کارگروه مشتمل بر 

وکار؛ در پژوهش و نوآوری، ارتباطات و فناوری و توسعه کسب

زیرمجموعه معاونت پژوهشی واحد و مراکز نوآوری ایجادشده 

منظور هماهنگی چهار بخش با یکدیگر و شود که بهپیشنهاد می

بخش پژوهش و 

 نوآوری

 بخش آموزش
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به باالدست،  اندیشی و ارائه گزارشهمچنین تنظیم جلسات هم

 کنند.تحت مسئولیت کارگروه فعالیت می

 

 

ساختار سازمانی کارگروه کارآفرینی و اشتغال 

 دانشکده/پژوهشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت فناوری و نوآوری پارک

 

 رئیس مرکز نوآوری

 

لکارگروه کارآفرینی و اشتغا  

 

بخش توسعه 

وکارکسب  

 بخش ارتباطات

 و فناوری

پژوهش و بخش 

 نوآوری

شبخش آموز  
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 ارکان کارگروه کارآفرینی و اشتغال -4 ماده

 ؛عنوان نماینده دانشکده/پژوهشکدهمعاون پژوهشی واحد به 

 )؛مدیر کارگروه )رئیس مراکز نوآوری 

 مند مورد علمی فعال منتخب و عالقههیات)اعضای  اعضای کارگروه

 ؛رئیس واحد( تائید

 های کارگروه )از میان اعضا کارگروه و توسط مسئولین بخش

 ؛شود(معاون پژوهشی انتخاب می تائیدرئیس مرکز فناوری و با 

  علمی، هیاتاعضای وابسته کارگروه که شامل اعضای

ها، ها، پژوهشکدهمتخصصان و کارشناسان در سایر دانشکده

ا و هدانشجویی، نهادهای ها، تشکلانجمنمراکز علمی، 

 مؤسسات پژوهشی، صنعتی، اجرائی و خدماتی مرتبط هستند.

  تبصره: دعوت از اعضای وابسته به اقتضای موضوع جلسات و

 پذیرد.کارگروه صورت می توسط مدیر

 نحوه فعالیت کارگروه کارآفرینی و اشتغال -5 ماده

و آغاز به کار این کارگروه با انتخاب حداقل سه نفر از  تأسیسالف: 

 یابد؛علمی مشروعیت میهیاتاعضای 

 ب:. تعیین محورهای کاربردی؛

با تشکیل حداقل یک جلسه در ماه توسط  ،تأسیسج: پس از 

ریزی و اجرا خواهد های مختلف، برنامهبخش هایفعالیتکارگروه 

جلسات حداکثر سه روز کاری پس از تشکیل جلسه شد. صورت
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و مدیریت  تنظیم و جهت اطالع و بررسی برای ریاست واحد

 فناوری و نوآوری پارک ارسال خواهد شد.

 پنتا( طرحمحورهای کاربردی واحد ) تعیین -6ماده 

 هایفعالیتدر اجرای یک برنامه مدون و هدفمند الزم است 

نوآوری، کارآفرینی و اشتغال در واحدهای دانشگاه در محورهای 

مشخص کاربردی و بر اساس توان و تجربه موجود و نیاز جامعه 

های متمرکز شود. لذا الزم است در هر واحد به تفکیک گروه

نوآوری و کارآفرینی بر  هایفعالیتآموزشی، محورهای کاربردی 

مع علمی کشور و سند اساس اسناد باالدستی )سند نقشه جا

انداز دانشگاه( و منطبق بر نیاز جامعه تعیین گردد. این چشم

محورها برحسب هر گروه آموزشی و با هماهنگی کارگروه و شورای 

 شود.پژوهشی واحدهای دانشگاه مصوب می

دانشگاه  هایتوانمندیاصلی اطلس  ی ازشده بخشمحورهای تعیین

 شوند.میحمایت  نیز پارک علم و فناوری توسط که است

 هی چهارگانه کارگروهابخشو وظایف  اهداف -7ماده 

 بخش آموزش -الف

دانش و  سازی روحیه کسبهدف اصلی این بخش ارتقا و نهادینه

کارآفرینانه دانشجویان و اساتید واحد  هایتوانمندیمهارت و ارتقاء 

 اند از:است. بر این اساس وظایف این بخش عبارت
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تخصصی  هایها و کارگاهریزی و برگزاری دورهبرنامه -

افزایی و آموزشی کارآفرینانه از مفاهیم نظری پایه تا دانش

، تأسیسهای مختلف مرتبط با مهارت افزایی در زمینه

های وکار )مانند آموزشتوسعه و مدیریت کسب

وکار؛ کارآفرینی، مفاهیم اقتصاد؛ حقوق و قوانین کسب

مالی و تسهیالتی؛  تأمینوکار؛ منابع کسب تأسیسنحوه 

وکار؛ کننده کارآفرینی؛ مدیریت کسبنهادهای حمایت

مدیریت مالی؛ مدیریت ریسک؛ حسابداری؛ بازاریابی و 

 وکار؛ خالقیت و نوآوری؛ه طرح کسببازار رسانی؛ تهی

فرصت شناسی بازار؛ فنون مذاکره؛ ....( برای دانشجویان، 

 ؛فراد متقاضی بیرونیااساتید دانشکده و 

ای و تخصصی مرتبط با های حرفهآموزش مهارت -

کاربردی واحد برای دانشجویان، اساتید  هایفعالیت

 ؛افراد متقاضی بیرونیدانشکده و 

 بین در کارآفرینی و توسعه روحیه و فرهنگ  ترویج -

دانشکده )تهیه و توزیع نشریه،  اساتید و دانشجویان

ارائه مقاالت و  نمایشگاه، بازدیدها،ها، کاتالوگ، نشست

ها و مطالب متنوع توسط اساتید، صنعتگران و سخنرانی

 (.کارآفرینان موفق

 



    

44 
 

 پارک علم و فناوری

 نوآوری و پژوهش-ب

تعیین اهداف کاربردی واحد و  هدایت و پیگیری -

رسانی آن بر اساس تغییرات پیرامونی )همکاری با روزهب

 ؛پنتا( طرح

واحدهای تحقیق و توسعه پیگیری و ایجاد ارتباط بین  -

های مراکز صنعتی و جامعه با واحد در اجرای طرح

نابع مالی موردنیاز و و بررسی م پژوهش نیاز محور

برای انجام تحقیق و توسعه مانند استفاده از  دسترسقابل

 شده در قانون رفع موانع تولید؛نیبیمنابع مالی پیش

ه توسط واحد ارائبنیان قابلبررسی و شناخت خدمات دانش -

 ؛بنیانبا ایجاد واحدهای فناور دانش هاآنو هدایت تحقق 

وعات ها در انجام موضها و رسالهنامهبخشی از پایان هدایت -

 همسو با اهداف کاربردی واحد؛

های مرتبط با تحقیق و بررسی، شناخت و پایش یافته -

توسعه توسط سایر مراکز علمی داخلی و مراکز خارجی و 

 .هامثبت و جلوگیری از تکرار شکستنتایج  ثبت

 بخش ارتباطات و فناوری -ج

وکار این منظور محقق شدن اهداف بخش آموزش و توسعه کسببه

عنوان یک بازوی مؤثر در راستای شناسایی منابع انسانی بخش، به

و اطالعاتی موردنیاز بخش آموزش و نوآوری و همچنین ارائه 
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

اساتید و دانشجویان و معرفی ایده روز و کارآمد به اطالعات به

کند. در این راستا وکار عمل میپردازان به بخش توسعه کسب

 :ایف این بخش شامل موارد زیر استوظ

ها و مراکز ها و دانشگاهبرقراری ارتباط با سایر دانشکده -

منظور شناسایی مدرسین فعال در عرصه کارآفرینی به

آموزش و  گرا برای معرفی به بخشمتخصص و عمل

 ؛نوآوری کمیته

 شناسایی، ارتباط و هماهنگی جهت حضور کارآفرینان -

 و نهادهای حامی کارآفرینی جدید هایایده کشور، موفق

 ؛در واحد

گذار شناسایی و برقراری ارتباط با افراد و مؤسسات سرمایه -

 ؛وکارو حامی کارآفرینی و معرفی به بخش توسعه کسب

 صنایع، متخصصین و مسئولین از شناسایی و دعوت -

 کشور اجرایی هایدستگاه و خدماتی بزرگ هایسازمان

 هایتوانمندی و امکانات با آشنایی و بازدید منظوربه

 ؛واحد

 اشتغال، و جذب هایاز محل اطالعاتی بانک ایجاد -

 هایایده و الزم هایتوانمندی کارآفرینی، هایفرصت

در  هاآنواحد و بارگذاری  هایفعالیت حوزه در وکارکسب
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ارتباطات و فناوری  شده توسط بخشفضای مجازی تهیه

 برای کارگروه؛

 آموختگان و شناسایی و معرفیبرقراری ارتباط با دانش -

در عرصه واحد ته و موجود در گذش برتر استعدادهای

 ؛کارآفرینی

درس ها، نشست برگزاری زمان هنگام به رسانیاطالع -

 به تحقیقاتی و علمی بازدیدهای و هانمایشگاه ،هاگروهی

 ؛دانشجویان علمی وهیات اعضای

رسانی شبکه اطالعاتی در فضای ایجاد، مدیریت و بروز -

مجازی برای کارگروه جهت ارائه اطالعات مرتبط با 

ها و جلسات، بارگذاری کارگروه )مانند تاریخ نشست

دانشجویان و محتوای آموزشی، انگیزشی، اطالعاتی...( به 

 ؛اساتید

 تبادل بسترسازی و اقدام در راستای برقراری ارتباط و -

دانشکده با نهادها و مؤسسات دولتی و  بین اطالعات

و خدمات  های مختلف اقتصاد صنعتخصوصی در بخش

 ؛شغلی موجود و آینده هایفرصتشناسایی  زمینه در

ی، ها و نهادهای تخصصی، اجرایشناخت و ارتباط با سازمان -

تولیدی، خدماتی، صنعتی، پژوهشی مرتبط برای معرفی 

و عملیاتی سازی  دهیجهتمنظور دانشجویان به



 

47 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

و  کارشناسی ارشد و دکترا ،های کارشناسیپروژه

 ؛های کارآموزیهمچنین معرفی دانشجویان در قالب دوره

شناسایی بسترهای مناسب و برقراری ارتباط با افراد،  -

 هایفعالیتمؤسسات و نهادهای حامی مالی و غیرمالی 

 ؛کارآفرینانه دانشجویان و اساتید

الزم جهت ارتباط با مراکز کاریابی  هایزمینهفراهم نمودن  -

 ؛و کارآفرینی

و هماهنگی با سایر واحدهای دانشگاه همچون  ریزیبرنامه -

 ارتباط با صنعتسازمان 

های کارآفرینی برای تقدیر ریزی جشنوارهطراحی و برنامه -

 .آموختگان و دانشجویان کارآفرین برتراز دانش

 وکار:شرح وظایف بخش توسعه کسب -د

های هدف این بخش حمایت از دانشجویان و اساتید دارای ایده

ایشان برای توسعه  هایفعالیتمنظور تسهیل روند کارآفرینانه به

 اند از:بر این اساس وظایف این بخش عبارتوکار است. کسب

  بسترسازی و اقدام جهت معرفی دانشجویان و اساتید

های غیرمالی صاحب ایده کارآفرینانه به مراجع حمایت

 در تخصصی مشاوره مندی ازمنظور بهرهکارآفرینانه به

طرح  سنجی و بازارپسندی ایده، تهیهخصوص امکان

وکار. کسب سازی ایده و ایجادوکار، تجاریکسب



    

48 
 

 پارک علم و فناوری

هایی مانند نوآ در این راستا ریزی و انجام طرحبرنامه

 هستند.

  بسترسازی و اقدام جهت معرفی دانشجویان و اساتید

گذاران و مراجع صاحب ایده کارآفرینانه به سرمایه

های مالی کارآفرینانه که توسط بخش ارتباطات و حمایت

 اند.شدهی شناسایی و معرفیفناور

  آموختگان به متقاضیان نیرویشدان هایتوانمندیمعرفی 

 و کار تقاضای ثبت و دانشکده توسط یافتهتربیت کار

 ایشان دادن قرار متقاضی و التحصیالنفارغ طرف از شغل

 کارجویان لیست در

 جهت در تالش و نوآوری چرخه استقرار جهت در مساعدت 

 تحقیق دستاوردهای سازیتجاری هایزمینهآوردن  فراهم

 علمیهیاتاختراعات دانشجویان و اعضای  و توسعه و

 تصویب-8ماده 

تصویب پارک به  04/05/1400ماده در تاریخ  8در  دستورالعملین ا

االجرا علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی رسید و از این تاریخ الزم

 است.
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 گانه(پنج هایتوانمندیپنتا ) طرح دستورالعملبخش سوم:  

 :مقدمه

در کمتر از صدسال، آموزش عالی کشور با مأموریت آموزشی آغاز 

به کار نمود. در این راستا اساتیدی که عمدتاً در خارج از کشور 

های آموزشی اغلب مشابه خارج از کشور تحصیل کرده بودند، رشته

نوعی شور نیز بهاندازی نمودند. صنعت کو راه تأسیسرا در ایران 

ها سازی صنایع خارجی در کشور توسعه یافتند. سالبا نگاه مشابه

اند و تغییراتی کمی در دانشگاه و صنعت مسیر اولیه خود را پیموده

که حتی صنایع بزرگ  ایجادشده است. لذا شاهد آن هستیم هاآن

کشور مانند صنعت خودروسازی باوجود قدمت چند دهه، فاقد 

سعه و جایگاه مناسب رقابتی در دنیا هستند. سیستم تحقیق و تو

آموزش عالی کشور نیز دارای رکود مشابه بوده و برای مثال تعریف 

رشته آموزشی کاربردی جدید در کشور اگر نگوییم غیرممکن یک

های قبل در دانشگاه نشان ولی بسیار دشوار است. تجربه سال

دی نداشته است. دهد که ارتباط دانشگاه و صنعت رشد زیامی

های فعال در پارک علم و شود بسیاری از شرکتحتی مشاهده می

اطالع واحدهای دانشگاه بی هایتوانمندیفناوری دانشگاه از 

بنیان در حال افزایش است های دانشهستند. حال که نقش شرکت

و رویکردهای آموزشی فعلی پاسخگوی نیاز جامعه و صنعت نیست 

باید نظامی نوین برای ارتباط دانشگاه و  توان نتیجه گرفتمی
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پنتا  طرحهای متفاوتی را تجربه کرد. صنعت تعریف نموده و گام

برای اولین بار توسط مدیریت فناوری و نوآوری پارک علم و 

 فناوری دانشگاه در پاسخ به این نیاز تعریف شده است.
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 و اختصارات:نامه واژه -1ماده 

 :است. " بهشتیدانشگاه شهید  " منظور دانشگاه 

 :بهشتیپارک علم و فناوری دانشگاه شهید " منظور پارک " 

 است.

 :ها و ها و پژوهشکدهدانشکده " منظور واحدهای دانشگاه

 است. " بهشتیسایر مراکز پژوهشی تابعه دانشگاه شهید 

 :هایی است که به یکی منظور فعالیت واحدهای مراکز نوآوری

های فناور، ی نوآور، واحدهای فناور، شرکتهااز اشکال گروه

های بنیان و شرکتهای خالق و پیشرو یا دانششرکت

های پارک علم و فناوری آزمایشگاهی در هر یک از مجموعه

 شود.انجام می

 :منظور هر نوع ارتباط دانشگاه با  ارتباط دانشگاه با صنعت

 طور عام است.صنعت و جامعه به

 :طور عام های مختلف صنعت و جامعه بهمنظور بخش صنعت

 های مهندسی، علوم پایه و انسانی است.در گروه

 ریزی و مرکزی برای برنامه: مراکز نوآوری واحدهای دانشگاه

های نوآورانه و کارآفرینانه با محوریت اهداف اجرای برنامه

های نوآور، واحدهای کاربردی واحدهای دانشگاه است. گروه

بنیان و های خالق یا دانشهای فناور، شرکتور، شرکتفنا
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های پارک های آزمایشگاهی ضمن برخورداری از حمایتشرکت

در این مراکز فعالیت خواهند داشت. این مراکز در واحدهای 

دانشگاه فعال با نظارت پارک فعالیت داشته و توسط رئیس 

 شود.مرکز نوآوری مدیریت می

 :نظور شورای راهبردی مرکز م شورای راهبردی مرکز

شورای متشکل از حداقل نوآوری واحدهای دانشگاه است. 

معاون پژوهشی واحد، رئیس مرکز نوآوری و نماینده پارک که 

شده از سوی پارک را بر های تعیینریزی و اجرای سیاستبرنامه

 عهده دارد.

 شورای متشکل از  گذاری مراکز نوآوری:شورای سیاست

فناوری و نوآوری و رئیس و  پارک، مدیر امور ریاست و معاون

منظور هماهنگی، معاون مرکز رشد و رؤسای مرکز به

و  دستورالعملمراکز و تهیه و بررسی  هایفعالیتریزی برنامه

الزم جهت ارائه به شورای پارک تشکیل  هایدستورالعمل

 شود.می

 :مدیریت امور "منظور  مدیریت امور فناوری و نوآوری

 " بهشتیفناوری و نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید 

 است.
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های دانشگاه، صنعت و این الگوی راهبردی فعالیت پنتا: طرح

ها نماید این فعالیتبندی میجامعه را در پنج بخش مختلف طبقه

 بر اساس رویکردهای هر واحد دانشگاه تهیه خواهد شد.

 هدف: - 2ماده 

 هایتوانمندیدر گذشته ارتباط دانشگاه و صنعت بیشتر متکی بر 

رو همواره دفاتر ارتباط با صنعت به فردی استوار بوده است. ازاین

اند. این در ها مبادرت نمودهآوری و شناسایی این توانمندیجمع

حالی است که با تربیت نیروی انسانی در سطوح آموزش تحصیالت 

آموختگانی که در صنعت فعالیت دانش تکمیلی در کشور تعداد

دارند کم نیستند. لذا مراکز بیرون دانشگاه مشکالت کوچک و اولیه 

کنند توسط نیروهای شاغل و مراکز تحقیقاتی خود را سعی می

خود رفع کنند. دانشگاه باید برای انجام و پاسخ به مشکالت 

ای و هرشتتر خود را آماده سازد که مستلزم همکاری بینپیچیده

های گذشته در دانشگاه قدمی در این کارگروهی است. در سال

جهت با تعریف محورهای تحقیقاتی کالن برداشته شد که 

اما  ؛واحدهای مختلف فعالیت خود را به سمت آن متمرکز نمایند

که باید موفق نبود. چراکه اهدافی چناناین دیدگاه کالن نیز آن

 های دانشگاه منطبق نیست.بسیار محدود با ماهیت تمام بخش

ها و واحدهای کاربردی بخش هایتوانمندیپنتا در نظر دارد  طرح

 هایفعالیتبندی نموده و مختلف دانشگاه را شناسایی و طبقه
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ها مرتبط با پارک علم و فناوری را متناسب با این توانمندی

پنتا  طرحخالصه هدف  طور. لذا بهریزی و حمایت نمایدبرنامه

های مختلف دانشگاه گروهی کاربردی بخش هایتوانمندیین تعی

 در پنج محور مختلف است.

 گانه کاربردیپنج هایتوانمندی -3ماده 

توان در پنج محور مختلف زیر پاسخ به نیازهای صنعت را می

دانشگاه را بر اساس آن در نظر  هایتوانمندیبندی نمود و طبقه

 :گرفت

در این بخش دانشگاه با انجام  های پژوهشی:طرح .1

های پژوهشی نیازهای پژوهشی صنعت را پاسخ طرح

دهد. بیشترین فعالیت دانشگاه با صنعت نیز در این می

 بخش متمرکز بوده است.

طور تواند بهدانشگاه می بنیان:ارائه خدمات دانش .2

 تخصصی خدمات علم محور را به صنعت ارائه نماید.

های دانشگاه از طریق شرکت :ساخت تجهیزات و تولید .3

توانند عالوه بر ساخت قطعات تجهیزات، در دانشگاهی می

 محور نیز نقش اساسی داشته باشد.بخش تولید دانش
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 (:Micro credentialهای تخصصی کوتاه )آموزش .4

 مدت تخصصی نیاز محورهای کوتاهآموزش

تعریف و ایجاد  های دانشگاهی کاربردی:آموزش .5

ید آموزشی در دانشگاه در مقاطع کاردانی های جدرشته

ای و کاربردی به منظور تربیت تا دکتری از نوع بین رشته

های کاربردی با نیروی انسانی ماهر برای انجام پژوهش

 همکاری صنعت 

دانشگاهی  هایرشتهطراحی و تدوین دروس و  .6

تشویق و حمایت از طراحی دروس مرتبط  کارآفرینانه:

مختلف دانشگاهی  هایرشتهو کارآفرینی در  وکارکسببا 

و در مقاطع تحصیلی مختلف با تأکید بر عملیاتی بودن 

 دروس
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 گانه )پنتا(پنج هایتوانمندیشیوه تعیین  -4ماده 

گانه توسط پنج هایتوانمندیها: معیارها و شاخص -4-1

ها ها و پژوهشکدههای مختلف دانشکدههای آموزشی و بخشگروه

 شود.با توجه به معیارهای زیر تعیین می
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

نسبی علمی و آزمایشگاهی که در  هایتوانمندیها و برتری -

های آموزشی و پژوهشی ها و بخشها در گروهطی سال

 ایجادشده است.

شده توسط اسناد باالدستی مانند سند های تعیینمأموریت -

 وزارت عتف و دانشگاه انداز علمی کشور،چشم

 نیازهای روز صنعت -

 سازیتوان شبکه -

های جدول زیر توسط گروه تعیین عناوین کاربردی: -4-2

ها با پیگیری ها و پژوهشکدههای مختلف دانشکدهآموزشی و بخش

رئیس مرکز نوآوری و معاون پژوهشی واحدهای دانشگاه )برای 

شود. واحدهای دانشگاه که فاقد مراکز نوآوری هستند( تهیه می

هایی از جدول برای دانشکده علوم زمین تهیه عنوان نمونه بخشبه

 است. شدهکمیلتو 
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 پارک علم و فناوری
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 حمایت و تسهیالت:-5ماده 

 هاآنپارک علم و فناوری از واحدهای مراکز نوآوری که فعالیت  

در نظر  هاآنمنطبق بر پنتا باشد حمایت و تسهیالت بیشتری برای 

خواهد گرفت. استقرار این واحدها نیز در مراکز نوآوری در اولویت 

ها الزم است واحدهای منظور استفاده از این حمایتقرار دارد. به

دانشگاه، محورهای اصلی کاربردی خود را مانند جدول باال تکمیل 

 یککدامو در ارسال درخواست تعیین نمایند که فعالیت بر اساس 

 پنتا و مربوط به کدام محور کاربردی است. هایدیتوانمناز 

محورهای  الزم است جهت استفاده از تسهیالت، :1تبصره 

کاربردی پس از تعیین در واحد پژوهشی توسط شورای راهبردی 

باشد. بدیهی است که محورهای  شدهتصویبواحد دانشگاه 

 تغییر و تکمیل هستند.شده توسط واحد دانشگاه قابلتعیین

 تصویب-6 دهما

به  04/05/1400 تبصره در تاریخ  1ماده و  6در  دستورالعملاین 

تصویب پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی رسید و از این 

 االجرا است.تاریخ الزم
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 پارک علم و فناوری

 طرح نوآ دستورالعملبخش چهارم: 

 مقدمه:

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید ی هاطرحطرح نوآ یکی از 

ی نوآور و واحدهای هاگروههدایت حمایت و خلق، بهشتی با هدف 

ی فناور و هاشرکتعنوان بستری برای ایجاد به فناور دانشگاهی

دستورالعمل بنیان است. نحوه فعالیت، ی خالق و دانشهاشرکت

دانشگاه شهید  و فناوری علم پارک اعطای تسهیالت و حمایت مالی

 است.زیر تدوین شده  شرح به برای طرح نوآ بهشتی
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 و اختصارات: نامهواژه -1ماده 

 :است. " بهشتیدانشگاه شهید  " منظور دانشگاه 

 :بهشتیپارک علم و فناوری دانشگاه شهید " منظور پارک " 

 است.

 :ها و ها و پژوهشکدهدانشکده " منظور واحدهای دانشگاه

 است. " بهشتیسایر مراکز پژوهشی تابعه دانشگاه شهید 

  واحدهای فناوری و کارآفرینی  منظور مرکز رشد رشد:مرکز

 دانشگاه شهید بهشتی است.

 :هایی است که به یکی منظور فعالیت واحدهای مراکز نوآوری

های فناور، های نوآور، واحدهای فناور، شرکتاز اشکال گروه

های آزمایشگاهی در بنیان و شرکتهای خالق یا دانششرکت

 شود.پارک علم و فناوری انجام میهای هر یک از مجموعه

 :ریزی و مرکزی برای برنامه مراکز نوآوری واحدهای دانشگاه

های نوآورانه و کارآفرینانه با محوریت اهداف اجرای برنامه

های نوآور، واحدهای کاربردی واحدهای دانشگاه است. گروه

بنیان و های خالق یا دانشهای فناور، شرکتفناور، شرکت

های پارک ی آزمایشگاهی ضمن برخورداری از حمایتهاشرکت

در این مراکز فعالیت خواهند داشت. این مراکز در واحدهای 
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 پارک علم و فناوری

دانشگاه فعال با نظارت پارک فعالیت داشته و توسط رئیس 

 شود.مرکز نوآوری مدیریت می

 :مرکز نوآوری منظور شورای راهبردی  شورای راهبردی مرکز

متشکل از حداقل معاون  شورایواحدهای دانشگاه است. 

پژوهشی واحد، رئیس مرکز نوآوری و نماینده پارک که 

شده از سوی پارک را بر های تعیینریزی و اجرای سیاستبرنامه

 عهده دارد.

 شورای متشکل از  گذاری مراکز نوآوری:شورای سیاست

فناوری و نوآوری و رئیس و  ریاست و معاون پارک، مدیر امور

منظور هماهنگی، و رؤسای مرکز بهمعاون مرکز رشد 

و  دستورالعملمراکز و تهیه و بررسی  هایفعالیتریزی برنامه

الزم جهت ارائه به شورای پارک تشکیل  هایدستورالعمل

 شود.می

 مدیریت امور "منظور  :مدیریت امور فناوری و نوآوری

 " بهشتیفناوری و نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید 

 است.

 تشکل دانشجویی که شامل های نوآوری دانشجویی:هسته 

نفر دبیر هسته، تعدادی مشخص اعضای  یکعضو اصلی،  پنج

عنوان استاد مشاور علمی دانشگاه بههیاتهمکار و یک عضو 
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 تائیدمستقیم دانشجویان و  رأیاست. اعضای هسته نوآوری با 

شود که اهم مدیریت امور فناوری و نوآوری مشخص می

های نوآوری هسته تأسیس دستورالعملهسته در  هایفعالیت

مشخص دانشجویی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی 

سازی های نوآوری دانشجویی نقش فرهنگهستهشده است. 

 های دانشگاهی را دارند.نوآوری و کارآفرینی در رشته

 :های های نوآورانه و فناورانه گروهطرحی که از ایده طرح نوآ

های و واحدهای فناور دانشگاهی در جهت خلق شرکت نوآور

کند؛ در بنیان یا آزمایشگاهی حمایت میفناور یا خالق و دانش

طورکلی در سه مرحله پایش و های ارائه شده بهاین طرح ایده

  شود:هدایت می

هبردی مراکز نوآوری رای راها توسط شو: ایدهمرحله اول -

 شود.پایش می

های پایش شده به مدت دو ماه به گروه مرحله دوم: -

 شمشاوره و آموز

سازی ایده نوآورانه و فناورانه جهت پیاده]دهیشتابپیش [

 گردد.ارائه می

های نهایی در صورت موفقیت در مراکز ایده مرحله سوم: -

نوآوری در یکی از انواع واحدهای مراکز نوآوری و طبق 
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 پارک علم و فناوری

به فعالیت خود ادامه و از خدمات پارک  مقررات آن

 شوند.برخوردار می

 :این رویدادها با هدف ترویج  رویدادهای کارآفرینی

زار ها برگها و پژوهشکدهکارآفرینی و نوآوری در درون دانشکده

شود. این رویدادها تحت عناوینی از قبیل: استارتاپ ویکند، می

ها، بوت کمپ، استارتاپ گرایند، ماشین استارتاپ ناب، همایش

 های آموزشی و غیره هستند.ها و دورهها، کارگاهگردهمایی

 :ای منظور طرح یا ایده ]طبق اسناد باالدستی [ایده محوری

نوآوری و قابلیت توسعه فناوری از است که با تکیه بر فناوری/ 

های تجاری و بازاریابی منجر به ایجاد محصول یا ارائه جنبه

 گردد.افزوده باال میخدمات با ارزش

 های نوآور منظور گروه ]طبق اسناد باالدستی [های نوآور:گروه

مند به است و افراد عالقه آموختگانو فناور دانشجویی و دانش

وکارهای نوپا هستند که ی نوآفرین و کسباندازی واحدهاراه

 است. ایده محوریالزمه حضور در طرح نوآ برخورداری از 

 های گروه ]طبق اسناد باالدستی [های فناور دانشگاهی:گروه

علمی دانشگاه، در چارچوب هیاتفناوری که با محوریت اعضای 

ر های فناوکنند در گروههای پژوهشی و فناورانه فعالیت میطرح
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

ایده علمی دانشگاه بوده و از یک هیاتحداقل دارای یک عضو 

 برخوردار باشند. محوری

  منظور از پیش  ]مطابقت با طرح نوآ [ نوآ: دهیشتابپیش

اه م طورمعمول دوآموزشی که به هایبرگزاری دوره شتاب دهی

با برگزاری جلسات  نوآ شتاب دهیپیش انجامد. به طول می

هفتگی، تمام  صورتبهآموزشی زیر نظر مربیان باتجربه و 

وکار را برای کارآفرینان کلیدی ایجاد یک کسب هایجنبه

 تا محصول دهندمیپوشش  دهندگانتوسعه، طراحان و کارتازه

 و خدمات ایده محوری را بسازند.

 از پایش در  سپ ]با طرح نوآ مطابقت [ نوآ: دهیشتاب

های نوآور و فناور وارد مرحله گروه شتاب دهیمرحله پیش 

. شوندمی قرارداد استقرار در مراکز نوآوری امضایو  شتاب دهی

، فضای مشاوره از آموزش، های نوآور و فناورگروه در این مرحله

مراکز نوآوری و کار اشتراکی، اینترنت، هاست و سایر امکانات 

بر  گذاریسرمایهکنند. همچنین در این دوره میاستفاده  پارک

 شود.شده انجام میهای پذیرشروی ایده

 :مبالغ و وجوهی که با همکاری صندوق  تسهیالت مالی

-پژوهش و فناوری شهید بهشتی در جهت تسهیل اجرای برنامه

های فناورانه و نوآورانه ها و توسعه ایدهها، فعالیتها، طرح
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 پارک علم و فناوری

نوآور  هایگروهتسهیالت قابل بازگشت در اختیار  صورتبه

 دهدفناور دانشگاهی قرار می هایگروهدانشجویی و 

 بالعوض در  صورتبهمبالغ و وجوهی که پارک  مالی: حمایت

های فناورانه و ها و توسعه ایدهجهت تسهیل اجرای برنامه

 نماید.نوآورانه به واحدهای فناور پرداخت می

 های مالیتسهیالت و حمایت منابع :2ماده 

 های مالی طرح نوآ از محل منابع و اعطای تسهیالت و حمایت

 محل ازهای اختصاص داده شده اعتبارات پارک اعم از بودجه

، درآمد نهلیاساهای بودجهدر قالب  دولت عمومی اعتبارات

های افراد حقیقی و حقوقی دولتی و اختصاصی، کمک

شده، قرارداد مشترک بین صندوق غیردولتی، وجوه اداره 

پژوهش و فناوری و پارک علم و فناوری و همچنین ابالغ 

 .ها استاعتبار دستگاه

مالی  هایحمایتمیزان و مدیریت منابع تسهیالت و : 1 تبصره

پارک علم و  رئیسههیاتدر هر دوره برگزاری توسط طرح نوآ 

 .شودمیفناوری تعیین 

 مالی: پرداخت تسهیالت 3ماده 

تواند عملیات اجرایی مربوط به پرداخت تسهیالت و پارک می

های پژوهش و فناوری دارای مجوز، بازپرداخت آن را به صندوق
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

واگذار نماید. در این صورت، مدیریت اعطای تسهیالت مالی به هر 

نوآور دانشجویی و واحدهای فناور دانشگاهی مستقر  هایگروهیک 

تواند به عهده صندوق یم شتاب دهیدر مراکز نوآوری بعد از دوره 

 باشد.

در طول  مرحلهتواند در یک یا چند تسهیالت مالی می -3-1

شده دوره استقرار در مراکز نوآوری و با رعایت سقف تعیین

 نوآور و واحدهای فناور اعطا شود. گروهبه 

تجدید اعطای تسهیالت منوط به تسویه تسهیالت قبلی : 2 تبصره

 است.

و با کارمزد مشخص  الحسنهقرض صورتبهتسهیالت مالی  -3-2

پرداخت  نوآور و واحدهای فناور هایگروهتوسط صندوق به 

 شود.می

اعطای تسهیالت مالی منوط به ارائه درخواست کتبی و بر  -3-3

مستندات مرتبط اساس یک طرح توجیهی و ارائه دالیل و 

پارک صورت  تائیدنوآور و واحد فناور و با  گروهاز سوی 

 خواهد گرفت.

مدارک  بایستمیجهت دریافت تسهیالت مالی  متقاضی -3-4

 به صندوق تحویل نماید. قبولقابلالزم و مستندات 
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اقساط بوده و حداکثر  صورتبهبازپرداخت تسهیالت مالی  -3-5

پارک تعیین رئیسه هیاتو حداقل زمان آن توسط 

 گردد.می

 : پرداخت حمایت مالی:4ماده 

سقف اعطای حمایت مالی بالعوض از طریق ارزیابی و پذیرش طرح 

نوآ توسط کمیته شامل مدیریت فناوری و نوآوری پارک، رئیس 

و واحد  گروههای یابیارزمرکز رشد و مدیر طرح نوا بر اساس نتیجه 

شتاب الزم به توضیح است حمایت مالی برای دوران  شود.یمتعیین 

و شامل  استنوآور و واحدهای فناور دانشگاهی  هایگروهنوآ  دهی

 .استنوآ  شتاب دهیدوره پیش 

 بر اساسپرداخت حمایت مالی با رعایت قوانین پارک و  -4-1

نوآور و  گروهای های توسعهکاری، برنامه گروهایده محوری، 

د مدیریت امور فناوری و نوآوری و واحد فناور با پیشنها

 شود.نهایی رئیس پارک تعیین و پرداخت می تائید

و در هر مرحله  استی امرحله صورتبهمیزان پرداختی  :3 تبصره

گذاری نوآوری پارک ارائه یاستسالزم به شورای  هاگزارش

 گردد.یم

پژوهانه )گرنت( و  صورتبهیحاً ترجمبالغ حمایت مالی 

ای، آموزشی، صرف اموری نظیر خدمات اداری، مشاوره

سازی، خرید مواد اولیه و تجهیزات، توانمندسازی، تجاری
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های تخصصی محصول و فرآیند، اخذ انجام آزمون

ها، ساخت نمونه اولیه و صنعتی یا ییدیهتأها و نامهگواهی

نقد با تشخیص مدیر امور فناوری و نوآوری  صورتبه

 یابد.تخصیص می

نوآور و  هایگروهبه  شتاب دهیحمایت در مرحله پیش  :4 تبصره

شود ارائه می پژوهانهخدمات صورت بهواحدهای فناور بیشتر 

 .استی آموزشی، مشاوره و غیره هادورهازجمله این خدمات 

 گروهامکان ارائه بیش از یک نوبت حمایت مالی به هر  :5 تبصره

 نوآور و واحد فناور وجود نخواهد داشت.

این  5و  4افزایش سقف ساالنه موضوع مواد  :6 تبصره

درصد با تصویب شورای پارک مجاز  15دستورالعمل به میزان 

 است.

 رویالتی -5 ماده

انجام درآمدهای حاصله از فروش محصوالت واحد و همچنین 

معامالت و ارائه خدمات غیر قراردادی و درآمدهای ناشی از انعقاد 

خدمات در راستای  قراردادهای فروش، مشارکت و ارائه اقسام

فعالیت واحد مطابق موضوع فعالیت، متناسب با وجوه دریافتی به 

 شود:( به پارک میRoyaltyشرح ذیل مشمول پرداخت رویالتی )
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های مالی در قالب وجه واحدهایی که از حمایتمیزان رویالتی از 

اند، پس از بازاریابی و فروش نقدی یا خدمات گرنتی استفاده کرده

 وکار قابل انجام است.ی کسبسرسربهموفق و خروج از حد نقطه 

 .استدرصد از محل سود  5حداکثر میزان رویالتی از واحد  .1

 یکبار شش ماه صورتبهپرداخت رویالتی توسط واحد  .2

 گردد.پرداخت می

اختصاصی دانشگاه شهید  حساببهرویالتی دریافتی  :7تبصره 

گردد. کم و کیف و بهشتی یا حساب درآمدهای پارک واریز می

میزان نهایی رویالتی در اختیار و توسط مدیر امور فناوری و نوآوری 

 گردد.پارک تعیین می

 (Exit assetخروج ) -6ماده 

از مرکز خارج شود  تواندیدر هر زمان که بخواهد م نوآور گروه

صورت  نیا ریتعهدات خود را انجام و در غ هیکل کهاینمشروط بر 

 مرکز انجام دهد. صیرا به تشخ یجبران خسارات احتمال

نوآور در برابر مرکز نوآوری در قرارداد  گروهتعهدات  -6-1

 استقرار واحد فناور آمده است.

 لیو تحو یمال حسابیهبه تسو خروج از مرکز رشد منوط -6-2

در صورت وجود  مرکز است زاتیسالم امکانات و تجه

گیری برای دریافت خسارات با خسارات احتمالی تصمیم

 .استی نوآوررئیس مرکز 
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نوآور در مرکز نوآوری در صورت دستیابی به  گروهاستقرار  -6-3

شده یا ، اتمام زمان اقامت تعیینرشد یافتگییارهای مع

واحد فناور به ادامه استقرار در مرکز، اتمام  عدم تمایل

 خواهد یافت.

حداکثر  در صورت درج در قرارداد استقرار، خروج سهام -6-4

 .استدرصد  5 معـادل

دریافتی به حساب اختصاصی دانشگاه شهید  exit asset :8تبصره 

گردد. کم و کیف و بهشتی یا حساب درآمدهای پارک واریز می

اختیار و توسط مدیر امور فناوری و نوآوری میزان نهایی آن در 

 گردد.پارک تعیین می

 تبصره در تاریخ 8ماده و  6این دستورالعمل مشتمل بر  :7ماده  

رئیسه پارک رسیده و از تاریخ هیاتتصویب  به 04/05/1400

االجرا است.تصویب الزم
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واحدهای پارک با  نامهنمونه تفاهم: 1پیوست 

 دانشگاه
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 به نام خدا

 

 

 اندازیهمکاری فناورانه راه نامهتفاهم

 

 

 علوم زمینپارک علم و فناوری حوزه مرکز نوآوری 

 

 

 دانشکده علوم زمین

 پارک علم و فناوری

 

 

1399 اسفند
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بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 مقدمه:

به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ نوآوری، ایجاد و توسعه واحدهای 

، دانشجویان و دانش آموختگان علمیهیاتفناور توسط اعضای 

پارک علم و مابین نامه فیاین تفاهم، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر کورش  آقای دانشگاه شهید بهشتی به نمایندگی فناوری

خوانده  پارکبه عنوان طرف اول که از این پس به اختصار  پرند

دانشگاه شهید  علوم زمین دانشکده طرف و شود از یکمی

به عنوان طرف  جمیله توکلی نیادکتر  خانمبهشتی به نمایندگی 

از ؛ شودخوانده می دانشکده اختصاره به نامدوم که در این تفاهم

 گردد.با شرایط ذیل منعقد می طرف دیگر

 :نامهتفاهم ( موضوع1ماده 

اندازی مرکز نوآوری راههمکاری در عبارت از:  نامهتفاهمموضوع 

 علوم زمیندانشکده 

 :نامهتفاهم( مدت 2ماده 

است؛ و  ماه 12مدت حاضر از تاریخ امضای آن به  نامهتفاهم مدت 

 باشد.با توافق طرفین قابل تمدید می
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 اقدامات پارک: (3ماده 

  اندازی و منابع مالی مورد نیاز برای راه تأمینهمکاری در

 تجهیز مرکز

  ی آن به سایر هایتوانمندیهمکاری در معرفی مرکز نوآوری و

 ها و مراکز نوآوریپارک

 پارکهای فناور مرکز در مرکز رشد و استقرار هسته 

 های آموزشی، مشاوره و توانمندسازی برای برگزاری دوره

 های فناور و خالقتیم

  دهی دانشجویان برای و جهت هارسانیاطالعهمکاری در

 های ترویجیحضور در برنامه

  همکاری مشترک در برگزاری رویدادها و نیازهای فناورانه و

 نوآورانه

 دانشکده: اقدامات (4ماده 

  اندازی مرکز نوآوریمناسب برای راهاختصاص فضای 

  به دانشجویان، اساتید و مدیران مرکز همکاری در معرفی

 دانشکده

  علمی در خصوص مسائل و  هایظرفیتامکان معرفی

های مرتبط به شکل در رشته نیازهای جامعه به مسئوالن

 ایرشتهمیانتخصصی و 
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  همکاری در بازدید اساتید و مسئولین از فضای مرکز

 نوآوری

 ها و معرفی رسانی طرح به دانشگاههمکاری در اطالع

 های دانشجویی و اساتید به مسئوالن طرحتیم

  همکاری با طرف دیگر جهت شناسایی، معرفی و جذب

 های توانمندها و تیمشرکت

 اندازی مرکز نوآوریبرداری و راهحسن همکاری در بهره 

 ( حل اختالف:5ماده 

کن است بر اثر اجرای این قرارداد و یا تعبیر کلیه اختالفاتی که مم

از  وفصلحلو تفسیر مندرجات آن بین طرفین رخ دهد و قابل 

طریق مذاکره و یا مکاتبه نباشد باید به هیئت داوری متشکل از 

و یک طرف دوم و یک نفر نماینده  طرف اولیک نفر نماینده 

اکثریت هیئت مذکور برای  رأیخواهد شد که  الطرفینیمرضداور 

 باشد.می االجراالزمطرفین 

 ( فسخ قرارداد:6ماده 

 در صورت رضایت طرفین امکان فسخ وجود دارد.

 ( نشانی طرفین:7ماده 

نامه به کلیه مکاتبات و مراسالت طرفین در طول اعتبار این تفاهم

های ذیل ارسال خواهد شد. بدیهی است در صورتی که نشانی



 

79 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

باید بالفاصله کتباً  نشانی هر یک از طرفین ایجاد شود تغییری در

 به طرف مقابل اعالم گردد.

 :طرف اول

 آدرس: دانشگاه شهید بهشتی، پارک علم و فناوری

 :طرف دوم

 علوم زمین دانشکده دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدهآدرس: 

 ( قانون حاکم بر قرارداد:8ماده 

نامه از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسالمی این تفاهم

 .تنظیم شده استدو نسخه ماده و یک تبصره و  7ایران بوده و در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم زمین دانشکده  

جمیله توکلی نیادکتر   

 پارک علم و فناوری

 دکتر کورش پرند
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 استقرار و استفاده قراردادنمونه : 2پیوست 

نوآوری پارک علم کز اامکانات مر از واحدهای نوآ

 و فناوری
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 تعالیبسمه

 

 

کز اامکانات مر از واحدهای نوآ استقرار و استفاده قرارداد

 نوآوری پارک علم و فناوری

 

 

 شماره قرارداد:

 نام واحد نوآ:

 کد واحد نوآ:

 

 

 

 نام نماینده/ مدیر واحد:

 تاریخ عقد قرارداد:
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 طرفین قرارداد: (1ماده 

 موجر: -1-1

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با نمایندگی آقای دکتر 

فریبرز مسعودی )سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه شهید 

 دانشگاه شهید بهشتی به -بلوار دانشجو -بهشتی( به نشانی اوین

که از  29903233و تلفن:  14002917528شماره شناسه ملی 

 شود.این پس پارک نامیده می

 مستأجر: -1-2

واحد نوآ با عنوان 

..................................................................................................با کد 

 .................................با سمت.................و به نمایندگی ................

و به شماره شناسنامه ..............، صادره از ...........  نماینده/مدیر واحد

.................، نام پدر ................، متولد سال ............... به  کد ملیبا 

 شود.که از این پس واحد نامیده می آدرس ........................

 مورد اجاره: (2ماده 

به  مترمربعمورد اجاره عبارت از فضا و مکان به متراژ تقریبی........... 

/ در فضای اشتراکی .............واقع در مرکز نوآوری شماره اتاق

با امکانات  دانشکده/ پژوهشکده...................دانشگاه شهید بهشتی
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به منظور  نترنتیو ا یشیو سرما یشیگرما ستمیبرق، تلفن، س

 .است از.........................که عبارت  تیمموضوع  هایفعالیتانجام 

مرکز نوآوری  شورایپذیرش این تیم با توجه به معرفی 

کارگروه  تائید و ؛دانشکده/پژوهشکده طی نامه شماره ..... مورخ .......

 سهجلصورتطرح نوا مدیریت فناوری و نوآوری پارک بر اساس 

 گیرد.به عنوان یک واحد نوآ انجام می مورخ

 مدت اجاره: (3ماده 

 6 مدت قرارداد از تاریخ ........................ لغایت ................... )به مدت

 باشد.ماه شمسی( می

و  هادستورالعملاین زمان با توافق طرفین و رعایت  تبصره:

 پارک قابل تمدید است. هاینامهآیین

 ی پرداخت آن:بها و نحوهاجاره (4ماده 

و مجموعاً  مترمربعبها طبق توافق طرفین به ازاء هر اجاره

از  هرماهباشد که در ابتدای تومان می مبلغ...................... ریال معادل

به نام  4001067303040919سوی واحد به حساب شماره 

 مرکزیبانک  ، نزدپارک علم و فناوریاختصاصی  تمرکز درآمد

 .گرددمیواریز 

برداری واحد از مکان موضوع قرارداد، منوط شروع بهره -1تبصره 

 خواهد بود. 10به نهایی شدن قرارداد و ارائه تضامین موضوع ماده 
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 گونههیچمبلغ مزبور به صورت خالص بوده و مشمول  -2تبصره 

 باشد.مالیات و عوارضی نمی

 تعهدات موجر: (5ماده 

و  فضا به امکان دسترسی در مدت قرارداد تعهد نمودپارک  -5-1

مکان موضوع قرارداد را جهت استقرار، برای واحد و عوامل 

 اجرایی آن فراهم نماید.

و نسبت به ارائه خدمات پشتیبانی  تواندمیپارک  -5-2

 به واحد، در حد توان خود، اقدام نماید. ایمشاوره

طبق ء و کارکنان واحد، اعضا پارک در راستای تسهیل تردد -5-3

دانشگاه و پارک با مکاتبه با حراست چارچوب مقررات 

همچنین ارباب رجوعی که نماید. نسبت به تردد اقدام می

را  واحدبه صورت روزانه قصد برگزاری جلسه یا بازدید از 

ساعت  24 حداقل اعالم کتبیدر ساعات اداری دارند با 

 توانندمی به پارک،واحد از زمان مورد نظر از سوی قبل 

در ایام تعطیالت نیز تردد اعضاء برگ تردد دریافت نمایند. 

 24قوانین و مقررات حراست و حداقل از  بر اساسواحد 

 پذیرد.ساعت قبل طبق اعالم کتبی صورت می
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 تعهدات مستأجر: (6ماده 

واحد موظف و متعهد است منحصراً در حوزه طرح ارائه  -6-1

ید، فعالیت غیر از طرح اولیه شده به پارک فعالیت نما

 منوط به اخذ مجوز رسمی و کتبی از پارک خواهد بود.

ارزیابی پیشرفت  ایدورههای واحد متعهد به ارائه گزارش -6-2

مالی و همچنین پاسخگویی به مکاتبات  هایگزارشکار و 

باشد. مکاتبات پارک شامل ارسال پارک در اسرع وقت می

ارسال به آدرس الکترونیکی نامه به صورت فیزیکی و یا 

به  ایاطالعیهارسال هر گونه نامه و  .باشد)ایمیل( می

ایمیل اعالم شده توسط مدیر، به عنوان ابالغ رسمی می

 باشد.

واحد متعهد است هر گونه همکاری الزم را با تیم نظارت و  -6-3

ها و ضوابط مقرر، به نامهارزیابی پارک در چارچوب آیین

 عمل آورد.

مکلف است در کلیه مکاتبات و مدارک خود و واحد  -6-4

ها و کارت ویزیت خود )مطابق همچنین در سربرگ

چارچوب طراحی شده و مورد تائید پارک(، استقرار خود 

 در محل مرکز رشد پارک را منعکس نماید.

های ارتقاء دانش فنی که توسط حضور واحد در کارگاه -6-5

 ست.ا گردد، الزامیپارک برگزار می
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های دانشگاه و پارک نامهظف به رعایت مفاد آیینواحد مو -6-6

 باشد.می

که پارک  اینوآورانهپژوهشی و قراردادهای  هایطرحبرای  -6-7

درصد  10نماید، پس از کسر به نیابت از واحد منعقد می

پژوهشی  هایطرحباالسری و کسورات قانونی، مشابه 

معاونت پژوهشی به مجری پرداخت  سازمانیبرون

 .گرددمی

ی ضوابط و کلیه شوندو کارکنان وی متعهد می واحد -6-8

مقررات سازمانی دانشگاه و پارک را در محل مورد اجاره 

 رعایت نمایند.

کلیه کارکنان واحد موظف به رعایت شئونات اخالقی و  -6-9

های نامهاسالمی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین

 باشند.دانشگاه می

 گونههیچهمه اعضاء و همکاران دارد که واحد اعالم می تبصره:

ندارند. در صورت بروز موارد  ایسوءپیشینهپرونده حراستی و 

خالف این ادعا، مسئولیت کلیه عواقب احتمالی آن بر عهده واحد 

 باشد.می

واحد متعهد است تمام امور مربوط به خود را در داخل و  -6-10

 خارج دانشگاه، از طریق پارک پیگیری نماید.
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اعضاء خود را کامل مشخصات گردد همه میمتعهد  واحد -6-11

کتباً به پارک اعالم نماید بعالوه واحد متعهد است یک 

نفر از اعضاء خود را به عنوان نماینده رسمی کتباً به 

پارک معرفی نماید. نماینده واحد موظف است به صورت 

در محل  17 الی 9تمام وقت در ساعات اداری از ساعت 

ته باشد. بدیهی است در صورت استقرار واحد حضور داش

و عدم حضور نماینده واحد، موضوع پس از تذکر شفاهی 

منجر به فسخ قرارداد خواهد شد )حضور حداقل  کتبی

یک نفر در دفتر واحد الزامی است(. همچنین واحد در 

صورت نیاز به حضور در پارک خارج از ساعت تعیین 

 ساعت قبل نسبت به 24حداقل از  بایستمیشده، 

 هماهنگی با پارک و اخذ تأییدیه اقدام نماید.

از مورد اجاره و واگذاری واحد حق تغییر در نوع کاربری  -6-12

موضوع قرارداد را به صورت کلی و جزئی به غیر یا 

 مشارکت در موضوع قرارداد با غیر ندارد. در صورت تغییر

در نوع کاربری، واگذاری موضوع قرارداد به غیر یا 

واحد مسئول جبران کلیه خسارات وارده  مشارکت با غیر،

 باشد.برابر تشخیص رئیس پارک می

حق کسب و پیشه را برای مستأجر  گونههیچموضوع اجاره  -6-13

 ایجاد نخواهد کرد.
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برداری از مورد اجاره در مدت اجاره هیچ عدم بهره -6-14

بها و ی پرداخت اجارهزمینهدر ای بر تعهدات واحدخدشه

واهد کرد و مالک برای تعیین سایر تعهدات او وارد نخ

 .باشدمیزان بدهی واحد زمان تحویل و تخلیه واحد می

 باشد.صرف اتمام قرارداد به منزله تحویل واحد نمی

نگهداری از تجهیزات و امکانات موجود پارک در مورد  -6-15

باشد. همچنین همه تجهیزات ی واحد میاجاره به عهده

قبل از تخلیه  بایستمیتحویل گرفته شده توسط واحد، 

 و تحویل واحد پذیرش گردد. جلسهصورتواحد، 

واحد مسئول جبران هر گونه خسارتی است که ناشی از  -6-16

 تقصیر یا قصور وی به ملک و اموال مورد اجاره است.

بسته به تشخیص  الذکرفوقتخلف از هرکدام از بندهای  -6-17

رئیس پارک منجر به تذکر کتبی و ثبت در پرونده و در 

 نهایت در صورت تکرار منجر به فسخ قرارداد خواهد شد.

 نظارت: (7ماده 

 سرپرست/ مدیر مرکز نوآوری دانشکده/پژوهشکده به عنوان ناظر بر

 حسن اجرای این قرارداد تعیین گردید.

 انحالل قرارداد: (8ماده 

، قرارداد فسخ 3نقضای مدت مذکور در ماده ا در صورت -8-1

 خواهد شد.
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تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام در موارد ذیل پارک می -8-2

 کند:

بسته به تشخیص پارک  6الف( عدم رعایت هرکدام از مفاد ماده 

 تواند منجر به فسخ قرارداد گردد.می

ب( در صورتی که بنا به تصمیم مراجع قضایی یا از طریق گزارش 

قرارداد  6ی که هر یک از تعهدات مندرج در ماده ناظر، احراز گردد

تواند با رئیس پارک می این صورتاز سوی واحد نقض گردید، در 

روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. چنانچه بنا  7اعالم قبلی 

به گزارش ناظر، واحد ظرف مهلت هفت روز از تاریخ اعالم مزبور، 

نسبت به رفع نواقص و جبران خسارت اقدام نمود، قرارداد ادامه 

خواهد یافت. در غیر این صورت پس از انقضای مدت هفت روزه 

مزبور، قرارداد فسخ خواهد گردید. در مواردی که با اعالم کتبی 

ناظر، اعطای مهلت مزبور برای جبران نقض قرارداد اثری در جبران 

یا کاهش خسارات وارده به موجر نداشته باشد، رعایت مهلت 

برای انحالل قرارداد الزم نیست. در صورت فسخ قرارداد  یادشده

، واحد متعهد است نسبت به تحت شرایط مقرر در این قسمت

بینی مانده اقدام نماید. ترتیب پیشبهای ایام باقیپرداخت اجاره

 8-2ی شده برای فسخ در این قسمت، منصرف از بند الف ماده

 باشد.قرارداد می
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ج( در صورتی که به تشخیص رئیس پارک، مورد اجاره جهت 

فسخ قرارداد و تواند نسبت به ی پارک الزم باشد، موجر میاستفاده

 آوریِ تجهیزات اقدام نماید.بها تا زمان جمعاحتساب اجاره

بهای ماهیانه موجب حق د( تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت اجاره

 باشد.فسخ قرارداد برای پارک می

ه( چنانچه فرآیند کیفی رشد واحد توسط کمیته ارزیابی در هر 

 باشد.اد مینگردد این به منزله فسخ قرارد تائیدزمان 

در صورت اتمام، فسخ و اطالع کتبی مبنی بر خاتمه  -1تبصره 

روز نسبت به  15قرارداد، واحد موظف است حداکثر ظرف مدت 

آوری تجهیزات و وسایل خود اقدام نماید. پس از انقضای جمع

تواند رأساً نسبت به قلع و جابجایی مدت مزبور، پارک می

 گونههیچکند. در این صورت  مستحدثات و ادوات مزبور اقدام

مسئولیتی جهت حفظ و نگهداری تجهیزات مربوط و تلف یا نقصان 

آوری تجهیزات متوجه پارک نیست. در صورت عدم جمع هاآن

در محل، واحد موظف  هاآنی استقرار ظرف مهلت مقرر و ادامه

 هرماهبهای قرارداد را در ابتدای است ماهیانه معادل سه برابر اجاره

 به پارک پرداخت نماید.

ی موجر، در صالحیت اعمال حق فسخ از ناحیه -2تبصره 

انحصاری رئیس پارک بوده و بدون هر گونه تشریفات اداری و 
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قضایی انجام گرفته و واحد با امضای قرارداد، حق هر گونه اعتراض 

 نماید.و شکایتی را از خود سلب و ساقط می

 اختالفات: وفصلحل (9ماده 

بروز هرگونه اختالف راجع به تفسیر و اجرای قرارداد،  صورتدر 

نشود، موضوع به  وفصلحلچنانچه اختالف مزبور از طریق مذاکره 

مرجع مذکور برای  رأیشورای فناوری پارک، ارجاع خواهد گردید. 

 االتباع است.طرفین قطعی و الزم

 تضمین قرارداد: (10ماده 

ادل دو برابر اجاره مدت واحد متعهد است یک فقره سفته مع

قرارداد به منظور حسن انجام تعهدات خود به پارک تسلیم نماید. 

 هاآندانشگاه شهید بهشتی در  علمیهیاتواحدهایی که از اعضا 

بجای سفته ضمانت الزم  تواندمی علمیهیاتمشارکت دارند، عضو 

 را ارائه دهد.

ده و اعضای تضمین سفته توسط نماینده واحد امضا ش -1تبصره 

مزبور را امضا  ظهر سفته " ضمانت " قیددیگر واحد، با تصریح 

 .نمایندمی

در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی واحد، پارک حق  -2تبصره 

دارد به هر نحو که صالح بداند، کلیه خسارات خود را از واحد و 

اعضای دیگر، منفرداً یا متضامناً، مطالبه نماید. در این خصوص، 
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واحد حق هر گونه اعتراض و شکایت را از خود سلب و ساقط می

 نماید.

 اقامتگاه طرفین: (11ماده 

این قرارداد آمده  1ی باشد که در مادهاقامتگاه طرفین همان می

است. در صورت تغییر اقامتگاه، هر یک از طرفین مکلف است ظرف 

ف دیگر یک هفته از تاریخ تغییر اقامتگاه، نشانی جدید را به طر

صورت گرفته به  مکاتبات اطالع دهد. در غیر این صورت کلیه

 نشانی سابق، ابالغ شده محسوب و واجد اثر حقوقی است.

 حوادث قهریه و غیرمترقبه: (12ماده 

 بینیپیش غیرقابلدر صورت بروز فورس ماژور و یا حوادث قهری 

از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصابات، شورش، آشوب و ... که رفع 

خارج از حیطه قدرت طرفین باشد و در اثر آن هر یک از  هاآن

طرفین قادر به انجام تعهدات مربوطه در این قرارداد نباشند، 

 قرارداد با توافق طرفین خاتمه داده خواهد شد.

 های قانونی:ممنوعیت (13ماده 

حد با امضای ذیل این قرارداد اذعان دارند که اعضا واحد نماینده وا

قانون اساسی، قانون منع تصدی  141مشمول ممنوعیت اصل 

ی ی قانونی منع مداخلهو الیحه 1373بیش از یک شغل مصوب 
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و در صورت اثبات خالف آن،  نیستند 1337کارکنان دولت مصوب 

 پارک مسئولیتی نخواهد داشت.

 داد:نسخ قرار (14ماده 

نسخه تنظیم و امضاء شده و تمامی  2ماده و  14این قرارداد در  

( نسخه از آن در اختیار 1نسخ آن دارای اعتبار یکسان است. یک )

 گیرد.( نسخه در اختیار واحد قرار می1موجر و یک )
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 پیوست:

درآمدهای حاصله از فروش محصوالت واحد و همچنین انجام 

قراردادی و درآمدهای ناشی از انعقاد معامالت و ارائه خدمات غیر 

اقسام قراردادهای فروش، مشارکت و ارائۀ خدمات در راستای 

قرارداد متناسب با وجوه  1فعالیت واحد مطابق موضوع ماده 

( به Royaltyدریافتی به شرح ذیل مشمول پرداخت رویالتی )

 شود:پارک می

در قالب وجه های مالی میزان رویالتی از واحدهایی که از حمایت

اند، پس از بازاریابی و فروش نقدی یا خدمات گرنتی استفاده کرده

 قابل انجام است. وکارکسب یسرسربهموفق و خروج از حد نقطه 

 باشد.درصد از محل سود می 5میزان رویالتی از واحد -1

پرداخت رویالتی توسط واحد به صورت شش ماه پرداخت می-2

 گردد.
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زیراب و  س، پردیمراکز نوآوری پردیس ولنجک جانماییدر این پیوست 

 و نقشه هریک از مراکز نوآوری پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

واحدهای مختلف  تربه منظور استفاده ساده آمده است. افتتاح شده

دانشگاه در یک سیستم جامع کدگذاری شده و مرکز نوآوری آن با کد 

 شود.مربوطه معرفی می

 

 کدها واحدهای دانشگاهی کدها واحدهای دانشگاهی

مرکز نوآوری پارک علم و 

 فناوری
 101 مرکز نوآوری پردیس زیراب 100

فنی و  مرکز نوآوری پردیس

 شهید عباسپور مهندسی
 103 پژوهشکده اعجاز قرآن 102

 105 پژوهشکده شبکه برق 104 پژوهشکده خانواده

پژوهشکده علوم شناختی و 

 مغز
 107 پژوهشکده علوم محیطی 106

پژوهشکده علوم و فناوری

 های پزشکی
 109 پژوهشکده فضای مجازی 108

پژوهشکده گیاهان و مواد 

 اولیه دارویی
 111 پژوهشکده لیزر و پالسما 110

پژوهشکده مطالعات بنیادین 

 علم و فناوری
112 

پژوهشکده مطالعات 

 ایمنطقه
113 

دانشکده ادبیات و علوم 

 انسانی
114 

دانشکده اقتصاد و علوم 

 سیاسی
115 

 117 دانشکده حقوق 116 دانشکده الهیات و ادیان

دانشکده علوم تربیتی و 

 روانشناسی
 119 ریاضیدانشکده علوم  118

 121 دانشکده علوم شیمی و نفت 120 زمین نشکده علومدا
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دانشکده علوم و فناوری 

 زیستی
122 

دانشکده علوم ورزشی و 

 تندرستی
123 

های نوین و دانشکده فناوری

 مهندسی هوافضا
 125 دانشکده فیزیک 124

دانشکده مدیریت و 

 حسابداری
126 

دانشکده معماری و 

 شهرسازی
127 

دانشکده مهندسی برق 

 مخابرات( -)الکترونیک
128 

دانشکده مهندسی برق 

 قدرت(-)کنترل
129 

دانشکده مهندسی عمران، 

 زیستآب و محیط
130 

دانشکده مهندسی مکانیک و 

 انرژی
131 

دانشکده مهندسی و علوم 

 کامپیوتر
 133 ایدانشکده مهندسی هسته 132

های مرکز استحصال آب

 غیرمتعارف
134 

نفت مرکز پژوهشی اکتشاف 

 و گاز
135 

 137 مرکز تحقیقات پروتئین 136 ممرکز پژوهشی جاده ابریش

مرکز تحقیقات و کرسی 

حقوق بشر، صلح و 

 دموکراسی
 139 مرکز تحقیقات وقف 138

 140 مرکز گوهرشناسی
مرکز مطالعات اقتصادی و 

 سیاسی
141 

ازدور و مرکز مطالعات سنجش

GIS 
142 

ای و مرکز مطالعات ناحیه

 آمایش
143 

مرکز نوآوری علوم انسانی و 

 اجتماعی
144   
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 پردیس ولنجک مراکز نوآوری جانمایی
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 پردیس زیراب مراکز نوآوریجانمایی 
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پردیس فنی و مهندسی شهید  مراکز نوآوری جانمایی

 عباسپور

 

 

 

 



    

84 
 

 پارک علم و فناوری

 (100)کد  مرکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه

 



 

85 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

86 
 

 پارک علم و فناوری

 ( 101 )کد مرکز نوآوری پردیس زیراب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

88 
 

 پارک علم و فناوری

 (102مرکز نوآوری پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور )کد 

 



 

89 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

90 
 

 پارک علم و فناوری

 (106مرکز نوآوری پژوهشکده علوم شناختی و مغز )کد 

 

 



 

91 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 

 



    

92 
 

 پارک علم و فناوری

 (107مرکز نوآوری پژوهشکده علوم محیطی)کد 

 

 



 

93 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 

 



    

94 
 

 پارک علم و فناوری

 (108)کد  های پزشکیفناوری مرکز نوآوری پژوهشکده علوم و

 



 

95 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

96 
 

 پارک علم و فناوری

 (111مرکز نوآوری پژوهشکده لیزر و پالسما )کد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

97 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 

 

  

 



    

98 
 

 پارک علم و فناوری

 (114)کد  مرکز نوآوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

  

 



 

99 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

100 
 

 پارک علم و فناوری

 (115مرکز نوآوری دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی )کد 

  

 



 

101 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 

  

 



    

102 
 

 پارک علم و فناوری

 (116مرکز نوآوری دانشکده الهیات و ادیان )کد 

 

 



 

103 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

104 
 

 پارک علم و فناوری

 (117مرکز نوآوری دانشکده حقوق )کد 

 

 



 

105 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

106 
 

 پارک علم و فناوری

 (118وانشناسی )کد رمرکز نوآوری دانشکده علوم تربیتی و 

 



 

107 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

108 
 

 پارک علم و فناوری

 (119مرکز نوآوری علوم ریاضی )کد 

 

 



 

109 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

110 
 

 پارک علم و فناوری

 (120مرکز نوآوری دانشکده علوم زمین )کد 

 

 



 

111 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

112 
 

 پارک علم و فناوری

 (122دانشکده علوم و فناوری زیستی )کد مرکز نوآوری 

 

 

 



 

113 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

114 
 

 پارک علم و فناوری

 (125فیزیک )کد مرکز نوآوری دانشکده 

 

 



 

115 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

116 
 

 پارک علم و فناوری

 (126مرکز نوآوری دانشکده مدیریت و حسابداری )کد 

 

 



 

117 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 

 

 

 



    

118 
 

 پارک علم و فناوری

 (127معماری و شهرسازی )کد  مرکز نوآوری دانشکده

 

 



 

119 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

120 
 

 پارک علم و فناوری

 مخابرات(-مرکز نوآوری دانشکده مهندسی برق )الکترونیک

 (128)کد 

 

 



 

121 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

122 
 

 پارک علم و فناوری

 (129قدرت( )کد -مرکز نوآوری دانشکده برق )کنترل

 

 



 

123 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

124 
 

 پارک علم و فناوری

 (131مرکز نوآوری دانشکده مکانیک و انرژی )کد 

 

 

 



 

125 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

126 
 

 پارک علم و فناوری

 



 

127 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 



    

128 
 

 پارک علم و فناوری

 (132مرکز نوآوری دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر )کد 

 

 



 

129 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

130 
 

 پارک علم و فناوری

 (144مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی )کد 

 

 



 

131 
 

بهشتی شهید دانشگاه نوآوری مراکز راهنمای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

132 
 

 پارک علم و فناوری

 

 


