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موفقیت این مراکز . توسعه دانش بنیادي و در نهایت تبدیل آن به ثروت ایفا می کنندنوآوري نقش مهمی در  مراکز

هاي کاربردي و همکاري مراکز دانشگاهی، دولت، صنعت و مراکز تحقیقاتی در جهت شناسایی و  مستلزم پژوهش

، نیازمند حمایت نوآوري و خلق محصول جدید. خلق محصوالت جدیدي است که قابلیت ارائه به بازار را داشته باشد

و سرمایه گذاري ریسک پذیر در مرحله تحقیق و توسعه و ساخت نمونه هاي اولیه طرح، فرآیند یا خدمت جدید 

مرکزنوآوري دانشگاه صنعتی قم در جهت اجراي فرامین رهبري در زمینه تقویت اقتصاد دانش بنیان و . است

هاي  ت سبز پا به این عرصه می گذارد و با قبول ریسکهمچنین در راستاي ماموریت دانشگاه به عنوان مروج صنع

  .هاي نوآورانه، خود را در میان دانشگاه هاي فناور محور کشور قرار می دهد مراحل تحقیق و توسعه طرح

  تعاریف -1ماده 

مرکز نوآوري دانشگاه صنعتی قم، مرکزي است که با ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی از  :مرکز نوآوري .1

ده هاي خالقانه ساخت و توسعه محصوالت مبتنی بر فن آوري و نوآوري یا انتقال دانش فنی توسط صاحبان ای

و پژوهشی ت علمی دانشگاه صنعتی قم یا دیگر محققین مورد تایید معاونت آموزشی أاز میان اعضاء هی

مهندسی با اهداف اقتصادي مبتنی بر دانش و  دانشگاه در قالب واحدهاي نوآور در زمینه هاي مختلف علوم و

  .فن حمایت می کند

راهبري این مرکز از طرف ریاست دانشگاه  . موسس مرکز نوآوري، دانشگاه صنعتی قم است :سازمان موسس .2

لذا تامین اعتبارات آن از بودجه هاي پژوهشی  ست وبه معاونت آموزشی وپژوهشی دانشگاه تفویض شده ا

 .حقوقی همکار طرح انجام می شود/هاي حقیقی دانشگاه و حمایتهاي مالی اشخاص و شرکت

حقوقی مستقل از دانشگاه می باشند که بر اساس قرارداد /واحدهاي داراي هویت حقیقی :واحدهاي نوآور .3

وزشی و پژوهشی دانشگاه در زمینه تحقیقات کاربردي و پژوهشی منعقده فیما بین مجري طرح و معاونت آم

اي، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال نوآوري، رفع نیازهاي دانشگاه، ارائه خدمات تخصصی و توسعه

 . فعالیت در جهت تجاري سازي نتایج تحقیقات فعالیت می نمایند

بین مجري طرح و معاونت آموزشی و د فیمادوره اي حداکثر یک ساله از تاریخ عقد قراردا :دوره نوآوري .4

پژوهشی دانشگاه است که طی آن واحدهاي نوآور مستقر یا غیر مستقر بایستی به نتایج طرح دست یافته و 

این دوره در شرایط خاص به تشخیص شوراي مرکز نوآوري و معاونت . پس از آن از مرکز نوآوري خارج شوند

 .  قابل افزایش است ماه 6آموزشی و پژوهشی دانشگاه تا 

  اهداف -2ماده 

 هاي نوآورانه در دانشگاه کمک به شکل گیري و توسعه پایدار فعالیت .1

هاي کاربردي و تولید محصول  تشویق و ایجاد انگیزه در جهت تغییر رویه از پژوهشهاي نظري به پژوهش .2

 نوآورانه
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 هاي نوآورانه تسهیل فرآیند تصویب و اجراي طرح .3

 هموارسازي مسیر تبدیل ایده به محصول و تبدیل دانش به ارزش  .4

هاي آزمایشگاهی به نیمه صنعتی و هاي اولیه یا پایلوت طرحهاي نوآورانه و تبدیل نمونهکمک به ساخت نمونه .5

 صنعتی

فناوران معاونت  فراهم ساختن الزامات مرکز نوآوري مورد تایید و حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و .6

 می و فناوري ریاست جمهوريعل

 فراهم ساختن الزامات مرکز رشد دانشگاه .7

 همکاري در زمینه ثبت اختراع ملی و بین المللی .8

 تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه از طریق برندسازي دانشگاه در مباحث نوآورانه .9

 و نوآوري کشور هاي نوآورانه در راستاي سیاستهاي علمی نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و هدایت فعالیت  .10

 تسهیل مسیر کارآفرینی و ایجاد اشتغال  .11

  :ها در مرکز در نظر گرفته می شود موارد زیر به عنوان اولویت جهت پذیرش طرح :تبصره

 همکاري دو یا چند عضو هیئت علمی دانشگاه در یک طرح  .12

 .باشدموضوع طرح در راستاي نیازهاي دانشگاه اعم از آزمایشگاهی یا ماموریت دانشگاه  .13

براي طرح تهیه شده  (Business Plan)یا طرح کسب و کار  (Feasibility Plan)سند امکان سنجی طرح   .14

 .باشد

 .طرح در راستاي کاربردي شدن پروژه هاي دانشجویی باشد  .15

  .ت علمی که آزمایشگاه تحقیقاتی دارند نمی توانند طرح براي استقرار در مرکز ارائه دهندأاعضاء هی  .16

  وظایف -3ماده 

  :خدمات حمایتی زیر را در نظر می گیرد) مستقر یا غیر مستقر(این مرکز براي واحدهاي پذیرفته شده 

تامین محل کار در مرکز نوآوري در صورت درخواست مجري و وجود فضاي خالی به صورت رایگان تا یکسال  .1

 دانشگاهو سپس اخذ اجاره به تشخیص شوراي مرکز نوآوري و معاونت آموزشی و پژوهشی 

 خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی، اطالع رسانی .2

 حمایت مالی در قالب عقد قرارداد .3

  هاي تخصصی و مشاورهآموزش .4

  اجزاء مرکز نوآوري -4ماده 

این  .سازمان موسس این مرکز دانشگاه صنعتی قم بوده و زیر مجموعه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه می باشد

  :مرکز داراي اجزاء زیر است
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 ش مدیریت و ستادي شاملبخ .1

 مدیر مرکز نوآوري 

 کارشناس ارشد نوآوري 

 واحدهاي نوآوري مستقر یا غیر مستقر در مرکز .2

شوراي مرکز نوآوري که وظیفه ارزیابی طرحهاي پیشنهادي جهت پذیرش در مرکز را به عهده دارد و خود  .3

 :شامل اجزاء زیر می باشد

  رئیس جلسه(مدیر مرکز نوآوري( 

  دبیر جلسه بدون حق رأي(مرکز نوآوري کارشناس( 

 سه نفر از اعضاي هیئت علمی به عنوان نمایندگان دانشکده ها به تشخیص رؤساي دانشکده ها 

 پیشنهادي به تشخیص مدیر مرکز نوآوري ت علمی دانشگاه مرتبط با موضوعأیک عضو هی 

  ريعلمی مسلط به مباحث کارآفرینی به تشخیص مدیر مرکز نوآوت أهییک عضو 

  مدیر مرکز رشد پارك علم و فناوري استان 

 رئیس بسیج علمی سپاه استان 

 رئیس کانون کارآفرینی استان 

 رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل شهرك صنعتی شکوهیه استان 

  وظایف مدیر مرکز نوآوري - 5ماده 

  شیوه نامه اجرائی آیین نامه و اداره کلیه امور مرکز نوآوري بر طبق اساسنامه، .1

  یید شده توسط شورا در مرکز نوآوري در صورت درخواست مجريأساماندهی واحدهاي ت .2

ها و دستاوردها نظارت مستمر بر فعالیت واحدهاي نوآوري مستقر در مرکز براي حصول اطمینان از فعالیت .3

  منطبق با طرح پیشنهادي مصوب در کمیته

 ري از طریق ارائه خدمات مشروحههاي الزم براي ارتقاء و توسعه واحدهاي نوآوایجاد زمینه .4

  برنامه ریزي واتخاذ تدابیر الزم در تامین بودجه وتقویت بنیه مالی و جذب امکانات براي مرکز نوآوري .5

  هاي بیرون دانشگاهی جهت تسریع در روند رشد واحدهاي مستقرتالش در جهت فراهم آوردن حمایت .6

 شوراي مرکز نوآوريتهیه و تنظیم بودجه ساالنه مورد نیاز و ارائه به  .7

  ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز به شوراي مرکز نوآوري .8

  وظایف و اختیارات شوراي مرکز نوآوري -6ماده 

  و شیوه نامه اجرائی مرکز نوآوري نگري آیین نامهآماده سازي و باز .1
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بررسی رد بررسی صالحیت واحدهاي نوآوري جهت پذیرش و در صورت نیاز استقرار در مرکز و همچنین  .2

بررسی گزارش ادواري جهت ارسال به معاونت آموزشی و از  دهاي نوآور مستقر در مرکز پسصالحیت واح

  پژوهشی

  بررسی عملکرد ساالنه مرکز نوآوري .3

  مرکز نوآوريمنابع مالی  -7ماده 

  : منابع مالی مرکز نوآوري عبارتند از 

  نوآوريدانشگاه به عنوان سازمان موسس مرکز  حمایت مالی .1

  حقوقی همکار طرح/ حمایت مالی اشخاص یا شرکتهاي حقیقی .2

  )درآمد عملیاتی(هاي مرکز نوآوري شامل هزینه هاي آموزشی و مشاوره اي درآمد حاصل از فعالیت .3

 )درآمد غیر عملیاتی(درآمد حاصل از اجاره بهاي محل استقرار واحدها در مرکز نوآوري  .4

  .مالی مشمول آیین نامه مالی ومعامالتی دانشگاه ها می باشد مرکز نوآوري از نظر مقررات :تبصره

  

 

به تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه رسید و در تاریخ  11/8/1395تبصره در تاریخ  2ماده و  7این دستورالعمل در 

  . تصویب قابل اجرا است مورد تایید هیأت رئیسه دانشگاه صنعتی قم قرار گرفت و از تاریخ 24/8/1395

 


