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 بسمه تعالی

 مقدمه  

قطب علوم انسانی و اجتماعی ایران با درک اهمیت و ضرورت شکل دهی و ترویج  عنوانبهعالمه طباطبائی  دانشگاه

روحیه و فرهنگ کارآفرینی، تشویق به کار گروهی و ارائه راه حل برای مسائل جامعه و صنعت توسط دانشجویان، 

نسبت به  پاکارآفرینی و کسب و کارهای نو یحمایت از تیم ها / هسته هادانش آموختگان و اعضای هیات علمی، 

 اندازی مراکز نوآوری در داخل هر یک از دانشکده های دانشگاه نموده استراه

و ایجاد  لذا با  عنایت به ضرورت ایجاد وحدت رویه و هم افزایی فعالیت های مراکز نوآوری درون دانشکده ای،

با هدف ایجاد و اداره  امهشیوه ناین   سیاستگذاری و تصمیم گیری ها حوزه کارآفرینی و نوآورییکپارچگی در 

 مراکز مذکور تدوین شده است.

 تعاریف   -1ماده

 است. "دانشگاه عالمه طباطبائی"در این آیین نامه منظور دانشگاه: 

تخصصی و فراهم ساختن امکانات  است که با ارایه خدمات مشاوره ای مرکزی :درون دانشکده ای نوآوری مرکز

صاحب دانشجویان و دانش آموختگان  الزم به شکل گیری تیم های کارآفرین متشکل ازاعضای هیات علمی،

جهت تکمیل زنجیره ایده تا تولید محصول  (نهاد حمایتی شرکت، موسسه یا)حامی فناوری  یمجموعه و ایده

 نمایند.می کمک عالمه طباطبائیدانشگاه و یا خدمت و معرفی به بازار در هریک از دانشکده های 

 ،وزارت علوم 3212 -مطابق با تعریف ارایه شده در آیین نامه  شماره آ :دانشگاه کارآفرینی و نوآوریمرکز 

به عنوان که  از ارکان اصلی زیست بوم کارآفرینی و نوآوری است ،05/04/1401تحقیقات و فناوری مورخ 

، مهارت آموزی و آموزش ،به ترویج و فرهنگ سازی و حلقه اول زنجیره نوآوری و کارآفرینی محسوب شده

توانمندسازی کارآفرینی کمک می نماید. این مرکز مسئول شناسایی و جهت دهی به ایده ها، حمایت از انجام 

کان سنجی، تسهیل شکل گیری تیم مناسب حول یک ایده و ارایه آموزشهای مناسب با راه اندازی مطالعات ام

و اداره کسب و کارهای نوپا و همچنین خدمات مکمل کسب و کار)ازجمله ثبت اختراع، مالی، مطالعه 

 بازار،حقوقی و...( است.
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 (تیم کارآفرین/نوآفرینStartup): درقالب یک تیم به دنبال یافتن و توسعه مدل  که ای صاحبان ایده

آموختگان تیم مذکور از دانشجویان، دانشسایر اعضای  و بوده و افراد موسس آفرینی کسب و کار و ارزش

تیم های کارآفرین که تمامی اعضای  .تشکیل شده استو اعضای هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی 

در مراکز  امکان عضویت دانشگاه و نوآوری تایید مرکز کارآفرینیو بررسی با  ای باشند،آن غیر عالمه

 .ای را دارندنوآوری درون دانشکده

 :ایجاد و مدیریت مرکز  ایست که متقاضی دانشکده معاون پژوهشی رییس مرکز نوآوری درون دانشکده ای

   .عهده وی می باشدبر  مرکز این بوده و با حفظ سمت، مسئولیت مدیریتنوآوری درون دانشکده ای 

 نهادهای  موفق، هایمؤسسات یا شرکتشتابدهنده های کسب و کار،  :گذار و یا حامی نوآوریسرمایه شرکت

هستند که مشاوره و کمک به راه اندازی کسب و کار  سرمایه گذاری،با سابقه  عمومی/دولتی/خصوصی

نوآوری  رتبط با زمینه کاری مرکزل صنعت یا فعال کردن بخش تحقیق و توسعه صنایع مئبرای حل مسا

مراکز مشارکت دارند. این گونه با  خدمت/محصولتوسعه  مشترک  هایپروژهیا انجام  درون دانشکده ای

ای حامی موظف به اجرای وظایف محوله از سوی مرکز کارآفرینی و نوآوری و مرکز نوآوری درون دانشکده

نوآوری و ارایه آموزش و مشاوره  مرکز موردنیاز هایزیرساخت ایجاد، منابع مالی بوده و  می تواند به تأمین

 به تیم های نوآفرین بپردازد و رییس مرکز نوآوری درون دانشکده ای را در تحقق اهدافش یاری رساند.

 

 مرکز کارآفرینی و نوآوری ا نوآوری درون دانشکده ای ب ارتباط کاری مرکز -2ماده 

 شوندمییجاد ا دانشگاه مرکز کارآفرینی و نوآوریه یا دانشکدهبه درخواست  درون دانشکده ای مراکز نوآوری

گذار و یا حامی نوآوری می تواند با سرمایه . شرکتقرار دارندها دانشکدهساختار سازمانی، زیرمموعه  ازنظرو 

 این مراکز اقدام نماید.همکاری و مشارکت در  انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با دانشگاه نسبت به

و بخش خصوصی  گاهدانشی و نوآوری کارآفرین مرکز با مرکز نوآوری درون دانشکده ای نحوه ارتباط 1 نمودار

 را نشان می دهد.
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 ها و بخش خصوصیدانشکده ، یکارآفرین مرکز با نوآوری درون دانشکده ای مرکز ارتباط: 1 نمودار                                                            

 

 اهداف و وظایف -3ماده

 حوزه علوم انسانی به کسب و کار در  تخصصی هایایده و تبدیل مناسب برای شناسایی ایجاد نظام

 هادانشکده

 به نیازهای بازار و صنعت گوییپاسخ وقیت البروز خ در دانشکده ها جهت یجاد بستر مناسبا 

  کشور های نیازمند نوآوری های جدید دربخشصاحبان ایده با سایر بین ایجاد ارتباط مناسب 

  های مناسب با آنهاحلارایه راهایجاد فضای مناسب جهت دریافت نظرات و نیازهای بازار و 

  علوم انسانی در دانشکده ها نوین در حوزه تخصصی هایفناوریتوسعه تسهیل بکارگیری و یا 

  صنعتجامعه و  فناوری از دانشگاه به دانش و برای انتقال و برقراری ارتباط  ایجاد بستر  

 دانشگاه عالمه طباطبائی
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 هایوریفنابا  هایشرکتپیشرفته از مراکز علمی و پژوهشی و یا  هایفناورییجاد بستری برای جذب ا 

 خارجی به داخل کشور

  دانشکده های دانشگاهو توسعه کارآفرینی در  سازیتجاریایجاد زیرساخت مناسب برای 

 ای تخصصی علوم کمک به ارتقای اشتغال پذیری دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه در حوزه ه

 انسانی

  برگزاری رویدادها، مسابقات و دوره های آموزشی در زمینه کارآفرینی و نوآوری در جهت ترویج فرهنگ

 راه اندازی کسب و کار و توسعه خالقیت دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده های مختلف دانشگاه

 به کسب و کارهای  هاآنتبدیل ک به کمو  هادانشکده تیم های کارافرین و نوآفرین در افزایش سهم

 آورسود

 ها جهت توسعه کسب و کار اعضای هیات علمی و دانشجویان مورد نیاز دانشکده امکانات به روز رسانی 

 :نوآوری درون دانشکده ای مرکزو نیروی انسانی   شیوه مدیریت،ساختار سازمانی-4ماده 

  فعالیت های مراکز نوآوری درون دانشکده ای بر عهده مرکز سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای امور  و

برعهده رییس  فعالیتهای اجرایی این مراکز در هر دانشکده مسئولیت کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بوده و

 .  مرکز نوآوری درون دانشکده ای است

  این مرکز می تواندرییس مرکز نوآوری درون دانشکده ای معاون پژوهشی و نوآوری دانشکده است. رییس 

که توانمندی های الزم در حوزه کارآفرینی و نواوری  کارشناسان پژوهشی دانشکده خدمات یکی ازاز 

دانشجویان خدمات  در راستای پیشبرد اهداف مرکز از تواندمی همچنینایشان داشته استفاده نماید. 

داوطلب)به صورت کار دانشجویی( و مشاوران کسب و کار)از سوی شرکت سرمایه گذار  یا حامیان نوآوری 

 . استفاده نمایددارای تفاهم نامه با دانشگاه( 

  از خدمات کارشناسان با انجام مکاتبات الزم، حسب مورد رییس مرکز نوآوری درون دانشکده ای می تواند

 مند شود.رافرینی و نوآوری دانشگاه نیز بهرهو مشاوران مرکز کا

 :ساختار سازمانی مراکز نوآوری درون دانشکده ای به شرح نمودار زیر است 
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 ساختار سازمانی مرکز نوآوری درون دانشکده ای: 2 نمودار                                                            

 

 رمشخصات محل استقرا -6ماده

 هستحل استقرار مرکز نوآوری تخصصی، فضایی مشخص و مستقل در دانشکده/ پردیس متقاضی م. 

  فضای خاص خود را در آن مجموعه استفاده تیماست که هر کاری فضای مشترک  صورتبهاین محل ،

 کندمی

 یا  هادانشکدهتوسط  (اینترنت، خط تلفن مشترک)فضای کاری  سازیآمادهمربوط به ساخت و  هایهزینه

 .گیردمیصورت  گذاریسرمایهحامی/حامیان 

 کاری و تعداد تیم  تجهیز فضای کاری مرکز نوآوری ، توسط حامی/حامیان یا دانشگاه با توجه به فضای

 .گیردمیصورت  شدهپذیرش

  تیم های کارآفرین و  شرکتها، برخی از درون دانشکده ایدر صورت وجود ظرفیت خالی در مرکز نوآوری

 د.ونبه این مکان منتقل ش دانشگاه می تواند رشددر مرکز  شدهپذیرشدانشجویی 

 هاایدهو  هاطرحنحوه گزینش و ارزیابی  -5ماده 

صاحبان ایده و یا سرپرست اعضای تیم کارآفرین / نوآفرین باید جهت پذیرش و ارزیابی ایده های خود 

درون دانشکده ای را تکمیل و به همراه مشخصات و مدارک  نوآوریمرکز کاربرگ تقاضای استقرار در 

 کاربرگنمایند.پس از بررسی و رفع نواقص ارائه  اعضای تیم، به کارشناس مرکز نوآوری درون دانشکده ای 

رییس مرکز کارآفرینی و 
نوآوری دانشگاه

رییس دانشکده

معاون پژوهشی و نوآوری 

(رییس مرکز نوآوری درون دانشکده ای)
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رییس مرکز ، ها در جلسه ای با حضور رییس مرکز نوآوری درون دانشکده ایطرح، توسط کارشناس ها

در  و یا رد آن تصمیم گیری می شود. تائید بررسی و در خصوصو رئیس دانشکده  وری کارآفرینی و نوآ

و یا تیم کارآفرین می تواند در مرکز مستقر  صاحب ایدهنهایت شاخص های عملکردی و بازه زمانی که 

  شود به ایشان از سوی مرکز نوآوری درون دانشکده ای ابالغ می گردد.

 دوره استقرار -6ماده 

 مورد ارزیابی قرار  ماهه 4در بازه زمانی ، نوآوری درون دانشکده ای در مرکز شدهی پذیرشهاتیم

 توانند نسبت بهمید، نرسیده باشخود به اهداف  شدهتنظیمو چنانچه زودتر از موعد  گیرندمی

حضور در مرکز( درخواست خود را ارایه  یا تمدید از مرکز نوآوری خروجخود )تبدیل وضعیت 

درون دانشکده ای می تواند براساس ارزیابی های عملکردی صورت  نماید. رییس مرکز نوآوری

 گرفته نسبت به خروج و یا تمدید حضور تیم ها در بازه های چهارماه اقدام الزم را انجام دهد.

  ،اشتن مجوز فعالیت رسمی از سوی یا حامی نوآوری در صورت د گذارسرمایه شرکتشتابدهنده

، عقدتفاهم (و... )نظیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا وزارت عتف نهادهای ذی صالح

همکاری به مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه و تصویب  بلندمدتارایه برنامه  ونامه با دانشگاه 

و در صورت رضایت  ای مستقر گردد سال در مرکز نوآوری درون دانشکده 2تواند به مدت می ،آن

 .دانشگاه از عملکرد آن، این مدت، تا دوساله دیگر)عالوه بر بازه زمانی اولیه( قابل تمدید می باشد

ها با توجه به ارزیابی و رضایت از عملکرد تیممی تواند  یدرون دانشکده ا یمرکز نوآور رییس -1تبصره  

 دوره استقرار تیم های پذیرش شده را تمدید نماید. ،بازه زمانی اولیه(ماهه دیگر) عالوه بر  4تا دو نوبت 

 :مستقر هایتیممالی و خدمات مربوط به  هایحمایت  -7ماده 

 :مالی امور -الف

  شرکت شتابدهنده، تنها در صورتی ممکن خواهد بود که تیم های کارآفرینحمایت مالی از 

 به مرکز نوآوری درون دانشکده ایرا  هاطرحتعهد به حمایت مالی از یا حامی نوآوری   گذارسرمایه

 . نموده باشدمیزان آن را مصوب و به حساب دانشگاه واریز م و الاع

  از  سازیتجاریمرتبط با  هایواماز  مندیبهرهحمایت و معرفی تیم های کارآفرین جهت دریافت

ن شرایط الزم از سوی مرکز نوآوری درون در صورت داشت مرتبط در کشور هاینهادها و صندوق

 دانشکده ای بالمانع است.
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 خدمات:-ب

 دانشکدهدر  آموزشی در حوزه کارآفرینی و نوآوری یهاکارگاه رویدادها و برگزاری  

  از  مندیبهره منظوربهمرتبط در دانشگاه  تخصصی هایکارگاه شرکت در بهافراد نوآور معرفی

 تخفیفبا آموزشی آنها خدمات 

 رایگانمراکز کارآفرینی و نوآوری و رشد دانشگاه  به صورت و مشاوره  آموزشی از خدمات مندیبهره 

 یا حامی نوآوری مستقر در مرکز نوآوری درون   گذارسرمایه بهره مندی از خدمات شرکت

 ایدانشکده

  :محل بهره مندی از تجهیزات اداری و تاسیسات پایه ای مرکز نوآوری درون دانشکده ای نظیر

 برق و اینترنتاستقرار، 

مرکز نوآوری درون دانشکده ای از نظر مقررات مالی و معامالتی مشمول آیین نامه مالی و معامالتی  -2تبصره 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت عتف  دانشگاه بوده و منابع مالی آن از طریق دریافت کمک های

و سایر نهادهای مرتبط، همچنین درآمدهای حاصله از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و تجاری سازی 

 قابل تامین است.

 نحوه  نظارت بر نحوه عملکرد مراکز نوآوری درون دانشکده ای: -8ماده 

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه ماهه به  6 هایگزارشموظف به ارائه  یرییس مرکز نوآوری درون دانشکده ا

باید در چارچوب سیاست های ابالغی مرکز کارآفرینی و نوآوری و اجرای مفاد تفاهم نامه های  است. این گزارش

باشد.   یمنعقده بین دانشگاه با شرکت سرمایه گذار و یا نهاد حامی مستقر در مرکز نوآوری درون دانشکده ا

 مرکزآن  مجوز ادامه کار  تایید آن به مثابه درون دانشکده ای بوده وبیانگر عملکرد مرکز نوآوری گزارش مذکور 

 .خواهد بودنوآوری 

تفسیر مفاد این شیوه نامه با کمیته کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بوده و در موارد مسکوت مانده در این  -3تبصره

م آن کمیته اقدام خواهد شد. در صورتی بروز موضوعاتی که در این شیوه نامه در خصوص شیوه نامه، براساس تصمی

آنها تعیین تکلیف نشده است، با پیشنهاد کمیته فوق الذکر و تصویب هیات رییسه دانشگاه، شیوه نامه اصالح و 

 شیوه نامه جدید جایگزین این شیوه نامه خواهد شد.



 9                                                                                                     یمراکز نوآوری درون دانشکده ا یجاد و ادارهانامه  وهیش

 

 

هیات رییسه دانشگاه به  1401-24جلسه شماره در  7/1401/ 2تاریخ  تبصره  در 3ماده  و  8این شیوه نامه در 

 تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم االجراست.


