
 شیوه نامه

لرستان مركز نوآوري دانشگاه  

از ، جهت تولید محصول نهایی و تجاری سازی برخی یفناور یعسر ییراتتغسرعت رشد و توجه به  با: مقدمه

می باشد. با توجه به ریسک پذیری مراحل امكان سنجی، طراحی و ساخت نمونه اولیه نیاز به طی ایده های نو 

پرورش و ها  یمافراد و ت یتوانمندسازبه منظور ایده های نو نیاز به حمایت از رمایه گذاری روی این ایده ها س

تان لرسمركز نوآوری دانشگاه می باشد. بر این اساس، مرحله تولید یک محصول یا فرایند ایده ها تا رسیدن به 

  .را توانمند سازدنموده و آنها تالش دارد تا از نوآوران حمایت و پشتیبانی 

و ( 3/9/95)مورخ  یو فناور یقاتعلوم، تحقمصوب وزارت  یمراكز نوآور یجادا نامه یینبه استناد آشیوه نامه  ینا

و سایر بخشنامه ها و دستورالعملهای باالدستی )از جمله شیوه نامه های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست 

 یهته لرستاندانشگاه  یفناور در مركز نوآور یواحدها یرشط پذو ضواب شرایط یینبه منظور تعجمهوری( 

 .است یدهگرد

 : تعاریف1ماده 

 .است یو فناور قاتیمنظور وزارت علوم تحق "وزارت"

 .است یمنظور معاونت پژوهش و فناور "معاونت"

 یدیخدمت جد ای ندیبه محصول فرآ دنیرس قیكه از طر یخلق بر دانش به نحو تیریمد ییتوانا "يورآنو"

 .باشد یاجتماع یازهاین ریسا ایبازار و  یتقاضا یبتواند پاسخگو

دانشگاه به  استیمركز از طرف ر نیا یدانشگاه لرستان است راهبر نوآوری مركز موسس "سازمان موسس"

و  دانشگاه یپژوهش یهااعتبارات آن از بودجه نیشده است و لذا تام ویضدانشگاه تف یو پژوهش یمعاونت آموزش

 .شودیهمكار طرح انجام م یحقوق/یقیحق یاشخاص و شركت ها یمال یها تیحما

ت و از ساخ یبانیو پشت یتیاست كه با ارائه خدمات حما یدانشگاه لرستان مركز یمركز نوآور "يمركز نوآور"

 یاعضا انیخالقانه از م یها دهیتوسط صاحبان ا یانتقال دانش فن ای یو نوآور یبر فناور یتوسعه محصوالت مبتن

 یدانشگاه در قالب واحدها یو پژوهش یمعاونت آموزش دییمورد تا نیمحقق گرید ایدانشگاه لرستان  یعلم ئتیه

 .كند یم تیبر دانش و فن حما یمبتن یبا اهداف اقتصاد یمختلف علوم و مهندس یها نهینوآور در زم



در  یمركز نوآور تیخالقانه است كه با هدا دهیصاحبان ا ایشامل پژوهشگران و نوآوران  "نوآور يها گروه"

 . كنند یم تیخدمات فعال ایكاال  انیجهت توسعه محصول دانش بن

به  یمركز شتابده .است تیو خالق یكننده نوآور تیحلقه از نهاد تقو نیشتاب دهنده آخر "یمركز شتابده"

و  تیموفق عیقصد تسر یتیحما یهابرنامه یفشرده و اجرا یدوره ها یكه با برگزار شودیگفته م یمركز

 دهیا .دارند یعلم و فناور یمراكز رشد و پارک ها ،نوپا را در تعامل سازنده با دانشگاهها یهاشركت یریگشكل

 دهدیو مركز رشد رخ م یاست كه در مركز نوآور یندیآفر حیشتاب دهنده در تصر کی یاصل

 

 اهداف : 2ماده 

 در كشور یو توسعه فرهنگ نوآور جیترو -1

 یبر نوآور یمبتن ینیكارآفر قیدر تحق ینینقش آفر -2

 هنیو فراهم كردن زم نیخالق و نوآور و كارآفر دیو اسات انیدانشجو نیمتخصص یو توانمندساز ییشناسا -3

 نانهیكارآفر یها تیورود به فعال یآنها برا یعلم یدستاوردها یساز یتجار

و كسب و كار  یخلق دانش و فناور قیكشور از طر یدر توسعه و اعتال نانینقش نوآوران و كارآفر یارتقا -4

 انیدانش بن

 ها به محصول دهیا لیدر تبد عیتسر -5

و  تیو پرورش خالق ینیكارآفر یاحرفه یهامهارت شیو مسابقات با هدف افزا یآموزش یهادوره یبرگزار -6

 ینوآور

 یمربوط به شتابده فیوظا پیگیری -7

 .رندیگ یشكل م یدر قالب مركز نوآور یشتابده فعالیت های :1تبصره 

تگاه دس سیبا حكم رئ یو نوآور ینیكارآفر نهیافراد با تجربه در زم انیدستگاه از م یمركز نوآور ریمد :2تبصره 

 .شود یمنصوب م

  مركز نوآوري وظایف: 3ماده  



 (یكارگاهو  یشگاهیآزما ،یادار) یكیزیف یو فضا زاتیتجه ،و هماهنگ نمودن افراد یسازمانده ،یزیبرنامه ر -1

 به اهداف مركز یابیبه منظور دست

 یتوسعه نظام نوآور یفناورانه برا یجیترو یبرنامه ها هیته -2

 ینهادها ریدفاتر ارتباط با صنعت و سا ،یعلم و فناور یارتباط و تعامل الزم با مراكز رشد پاركها جادیا -3

 مرتبط

 در دستگاه مربوطه و نظارت بر عملكرد آنها ینیفرآو كار یورآنو هیاول یهسته ها جادیاز ا تیحما -4

  طرح كسب و كار لیو نوآوران از قب نانیكارآفر ازیها و مسابقات مورد ن دادیرو یبرگزار -5

 : اعضاي كارگروه )شوراي مركز(4ماده 

 معاون پژوهش و فناوری -1

 مدیر یا معاون مدیریت ارتباط با جامعه و كارآفرینی -2

 مدیر مركز نوآوری -3

 مسئول مركز رشد دانشگاه -4

 نماینده یا دبیر انجمن علمی دانشجویان  -5

 دو نفر از متخصصین آگاه و با تجربه با تأیید معاون پژوهش و فناوری -6

 وظایف و اختیارات شوراي مركز نوآوري: 5ماده 

 یمركز نوآور یینامه اجرا وهیو ش نامهنییآ یو بازنگر یسازآماده  -1

رد  یبررس نیاستقرار در مركز و همچن ازیو در صورت ن رشینوآور جهت پذ یواحدها تیصالح یبررس -2

و  یجهت ارسال به معاونت پژوهش یادوار یگزارش ها ینوآور مستقر در مركز پس از بررس یواحدها تیصالح

 فن آوری

 یعملكرد ساالنه مركز نوآور یبررس -3

 يمركز نوآور یمنابع مال: 5ماده 

 :عبارتند از یمركز نوآور یمنابع مال



 یدانشگاه به عنوان سازمان موسس مركز نوآور یمال تیحما -1

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یمال تیحما -2

 كار طرحهم یحقوق/یقیحق یهاشركت ایاشخاص  یمال تیحما -3

  یو مشاوره ا یآموزش یها نهیشامل هز یمركز نوآور یها تیدرآمد حاصل از فعال -4

و استفاده از تجهیزات كارگاهی مركز  یواحدها در مركز نوآورو محل استقرار  یدرآمد حاصل از اجاره بها -5

 نوآوری 

 انواع پذیرش در مركز نوآوري: 6ماده 

 :گیرند خدمات مركز نوآوری در یكی از سه دسته زیر جای میواحدهای متقاضی برای استفاده از امكانات و 

 (اعضاء هیات علمی، دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه)نوآور: مجموعهای از اشخاص حقیقی های  گروه1-2-

 :و شامل گروه های زیر می باشد نمایند تولید یک محصول فناورانه مورد تایید شورای نوآوری فعالیت می كه برای

 یدها ینمشخص است كه ا یا یدها یاست كه دارا یردف ین،كارآفر یده(:  فرد)صاحب ا ینفرد كارآفر 

 را دارد. جهت تجاری سازی یهشدن و جذب سرما یاتیعمل یلپتانس

 نموده و با افراد  یرا در مركز ط یتوانمند ساز یفرد متخصص دوره هایده(: فرد متخصص )بدون ا

 یتاو مورد حم ی دهندم یمت یلخود دارند تشك یدها یشبردپ یمتخصص برا به فرد یازكه ن یدها یدارا

 .ی گیرندقرار م یزمراكز ن یبعد یها

 ردیشبپ یبرا یاتیعمل یباشند اما بازو یم یمشخص یدها یدسته از افراد دارا یده: اینهمراه با ا یمت 

 ندارند.  یارخود را در اخت یدها

 .شركتهای ثبت شده توسط اعضای هیات علمی استشركتهای دانشگاهی: منظور 2-2-

نمایندگیهای تحقیق و توسعه: نمایندگیهای مربوط به شركتهای دولتی و یا خصوصی كه تمایل به داشتن 3-2-

 .در محل مركز نوآوری دارند دفتر نمایندگی

 شرایط پذیرش: 7ماده 

معیارهای زیر ارزیابی خواهند شد و چنانچه كلیه واحدهای فناور متقاضی پذیرش در مركز نوآوری بر اساس 

 :گردند كسب نمایند در دانشگاه مستقر می حداقل امتیاز الزم را

مبتنی  -ببودن؛  صرفه و سودآور مقرون به -الف :ویژگیها باشداین ایده محوری ترجیحاً دارای : ایده محوری -



 قابلیت -د؛ زایی و ایجاد كسب و كار اشتغال قابلیت -جو یا صادرات به خارج از كشور؛  بر نیاز داخلی كشور

 فروش دانش و فناوری

برخورداری از نیروهای متخصص مرتبط با زمینه فعالیت واحد، میزان حضور فعال آنها در گروه و : تیم كاری -

 .گیرد ایده محوری مورد ارزیابی قرار می سابقه كاری و پژوهشی مرتبط با

مین دانش فنی، نوآوری طرح، سطح فناوری، میزان أامه واحد فناور در تعملكرد و برن: مشخصات فنی طرح -

 .گردد های موجود بررسی می فناوری مورد نظر بر جایگزین وابستگی طرح به منابع خارجی و مزیت

اطالعات واحدهای فناور پیرامون محصول، بازار و ابعاد مالی آن در قالب یک طرح تجاری و : طرح تجاری -

 .گردد می امكان سنجی اقتصادی ارزیابیمطالعه 

استانداردها و مجوزهای مرتبط با طرح و همچنین مالكیتهای معنوی ثبت شده بررسی : موارد حقوقی و قانونی -

 .شود می

ده ی خواهد بود كه به تصویب شورای نوآوری دانشگاه رسییهاه نحوه امتیازدهی بر اساس شیوه نام: 3ه تبصر

 است.

 .صورت می گیرد یكی از اعضای هیات علمی یت با گروه هایی است كه هدایت آنها توسط اولو: 4تبصره 

 .تعهد حداقل یكی از اعضای گروه برای حضور فعال در محل استقرار واحد فناور الزامی است :5تبصره 

 .استقرار نمایندگیهای تحقیق و توسعه با موافقت شورای نوآوری بالمانع است: 6 تبصره

امور مربوط به بیمه )اشتغال، حوادث, مسوولیت مدنی و...(، مالیات و سایر موارد مشابه برعهده : 7تبصره 

 متقاضیان می باشد.

 مدت استقرار واحدهای فناور: 7ماده 

ماه و شركتهای دانشگاهی و نمایندگیهای تحقیق و توسعه یک سال است كه این  6 مدت استقرار گروههای نوآور

 .نوآوری قابل تمدید است شورای مدت با موافقت

 حمایت های مرکز نوآوری: 8ماده 

 :مركز نوآوری دانشگاه متناسب با نوع استقرار، از واحدهای فناور حمایتهایی به شرح زیر انجام خواهد داد

واحدهای فناور مستقر در مركز با كسب موافقت كتبی رئیس مركز می توانند آدرس شركت خود را مركز  -

 .اعالم نمایند لرستان دانشگاهنوآوری 

مركز نوآوری متناسب با امكانات خود فضای كاری در ازاء دریافت اجاره بها برای واحدهای فناور تخصیص  -

 د.خواهد دا



توانند با دریافت معرفینامه، از آزمایشگاهها و كارگاههای  كلیه واحدهای فناور تحت حمایت مركز نوآوری می -

 .فیف استفاده نمایندبا تخ تخصصی دانشگاه

مركز نوآوری با تخفیف استفاده  )كارگاه، ایده شو و...( های آموزشی توانند از برنامه كلیه واحدهای فناور می -

 .نمایند

 .از كسب مجوز در سطح دانشگاه تبلیغات نمایند ستوانند پ واحدهای فناور می -

 اجع ذیصالح برای توسعه و بازاریابی طرحهاهای الزم برای معرفی واحد فناور به مر ارائه تاییدیه -

 مقررات فعالیت واحدهای فناور: 9ماده 

 :واحدهای فناور مكلفند ضوابط ذیل را رعایت نمایند

 .واحدهای فناور موظفند كلیه ضوابط و مقررات ناظر بر دانشگاه را رعایت نمایند -

شركت خود متمركز باشند. لذا هرگونه فعالیت خارج از واحدهای فناور باید بر اجرای ایده محوری یا اساسنامه  -

 .یا اساسنامه شركت ممنوع خواهد بود ایده محوری

توانند با سازمانهای  واحدهایی كه دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند فقط از طریق مركز نوآوری می -

 .ارتباط برقرار نمایند بیرون از دانشگاه

 توانند با نام تجاری و لوگوی خود )با قید مستقر در حقوقی هستند می واحدهایی كه دارای شخصیت مستقل -

ا ه ( با كلیه شركتها و ادارات ارتباط داشته باشند. محتوای این نامهلرستاندانشگاه  مركز نوآوری / تحت حمایت

 .گردد نباید موجب تعهد حقوقی و مالی برای دانشگاه

 .نفرانس و كارگاه با مجوز شورای نوآوری امكانپذیر استهای آموزشی، همایش، ك برگزاری كلیه دوره -

الشعاع قرار  را تحتو مركز ها و تجهیزات خاص كه ممكن است ایمنی یا امكانات دانشگاه  استقرار دستگاه -

 .و موافقت شورای نوآوری امكانپذیر است HSEایمنی  دهد فقط با رعایت موارد

 های نوآورانه فرایند پذیرش طرحها و ایده: 10ماده 

را طی پیوست این شیوه نامه نامه مكلفند مراحل  مندی از خدمات موضوع این آئینواحدهای فناور برای بهره

 .نمایند

به تصویب رسیده  12/11/1399تبصره در شورای هیأت رئیسه دانشگاه مورخه  7ماده و  10این شیوه نامه در 

  است و از تاریخ تصویب الزم االجرا می باشد.

 


