
 

 

 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار کسب و کارهای نوین شتابدهی ونوآوری  مرکزدر  استقرار شیوه نامه

 

 هدف – 1ماده 

ات و مفاهیم کلی و بهینه سازی فرایند پذیرش واحدهای فناوری در راستای حمایت از طالحنامه تعریف اص شیوههدف از این  

 نوین یکسب و کارها یو شتابده یمرکز نوآورایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچك و متوسط فناور و دانش بنیان در 

 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار است.

 تعاریف – 2ماده 

دانشکده ریاضی و واحدهای فناوری  و کسب و کارهای نوین، مرکز نوآوری نوآورینامه مرکز  هشیو: در این نوآوریمرکز  

ای دانشگاهی هفشود، مرکزی است که تحت مدیریت متخصصین حرنامیده می نوآوری که از این به بعد مرکز کامپیوتر خوانسار

جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای های و سایر متخصصین با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه

 .کندهای مختلف منتهی به فناوری تشکیل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بردانش و فن دارند، پشتیبانی میفعال در زمینه

است که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی  نوآوری: مقصود واحد دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز  واحد فناور

ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و فعالیت در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه

تحقیقاتی نماید. این واحد منجمله شامل هسته فناوری دانشگاهی و مرکز در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می

 :شود. این واحدها شامل موارد زیر هستندوابسته به دانشگاه می

متخصصین غیر ال ای متشکل از افراد حقیقی دانشگاهی و احتما: موسسه دانشگاهی، موسسه(موسسه)شرکت دانشگاهی -1

پایدار دانش به ثروت  دانشگاهی است با ماهیت یك موسسه خصوصی که با ایجاد یك کسب و کار دانش محور به منظور تبدیل

های نو و پیشرفته است های فناوریهای تحقیق و توسعه در زمینهتشکیل شده و فعالیت اقتصادی آن مبتنی و همراه با فعالیت

 .کندقتصاد دانش محور در جامعه کمك میو به توسعه ا

 .عنوان سهامدار در شرکت الزامی است به (اعم از فعال و غیر فعال):حضور حداقل یك نفر از اعضاء هیأت علمی 1-1تبصره

: گروه کاری متشکل از تعدادی افراد صاحب ایده با زمینه کاری مشخص که در صدد تشکیل یك شرکت (تیم کاری)هسته  -2

 .حقوقی می باشند

ثبت شرکت خصوصی: واحدهای که با هدف تولید محصول یا ارائه خدمات تخصصی متکی بر فناوری در قالب یك شرکت  -3

 نمایدشده، اقدام به فعالیت می

واحد تحقیق و توسعه صنایع: واحدی است که با انجام تحقیقات برای دستیابی به فناوری پیشرفته، ساخت نمونه و یا انجام  -4

 (اهم از شرکتهای دولتی یا خصوصی)خدمات جدید مبتنی بر علوم و دانش جدید در راستای اهداف و طرح تجاری شرکت مادر

 .شوداد میایج



واحد پژوهشی دانشگاهی: واحدی است که از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای مجوز واحد پژوهشی است و شامل  -5

 .ها و پژوهشگاه دانشگاهی استهای پژوهشی، پژوهشکدهگروه

سازی میل اهداف تجاریماهه است که دوره استقرار موسسات فناوری در مرکز، به منظور تک 6ای دوره دوره رشد مقدماتی:

 .ماه قابل تمدید است 9باشد. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز حداکثر تا ایده محوری و ایجاد یك کسب وکار کوچك می

ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و  3ای است حداکثر دوره دوره رشد:

درصد واحدهای فناور  22شوند. زمان این دوره در موارد خاص و با تصویب شورای مرکز تا سقف خارج می پس از آن، از مرکز

 .سال قابل تمدید است 5مستقر در دوره رشد تا 

، دو نفر از دانشکده، معاونت پژوهشی نوآوریشورایی متشکل از مدیر مرکز  نوآوری: شورای مرکز نوآوریشورای مرکز 

، نوآوریهای مرکز های اجرایی منطقه مرتبط با فعالیتشته تخصصی، یك نفر از مدیران صنایع و یا دستگاهمحققان مبرز یا ر

های خصوصی فعال در زمینه فناوری که وظایفی از جمله تصویب یك نفر کارشناس مبرز اقتصادی و یك نفر از مدیران شرکت

 .بر عهده دارد نوآوریهای اجرایی مرکز نامه ، تایید آییننوآوریهای مالی و علمی مرکز خط مشی، سیاست

، نوآوریای است شامل نمایندگان شورای مرکز : کمیته جذب و پذیرش واحدهای فناور کمیتهکمیته جذب و پذیرش

 .نمایدکه در جهت عملیاتی کردن فرآیند جذب و پذیرش متقاضیان فعالیت می نوآوریکارشناسان و مدیر مرکز 

باشد و واحد فناور به ایده اصلی واحد فناور، فناوری دانش بنیان که قابلیت تجاری شدن را دارا می :(طرح)ایده محوری 

شود . فعالیت اصلی واحد فناور در دوره رشد واسطه آن به تکمیل برنامه کسب و کار خود پرداخته و در مرکز پذیرش می

 .مبتنی بر ایده محوری می باشد

است که توسط واحد فناوری از برنامه کسب وکار ارائه شده از سوی واحد فناور  ایخالصه: مقصود برنامه کسب و کار خالصه

 .ی محور کسب و کار تاکید داردشود و در واقع بر ایدهبه مرکز، تهیه می

یشرفت زمانی ای از واحدهای فناور و براساس پاین معیارها بر اساس گزارشات ماهانه، ارزیابی دوره معیارهای رشد یافتگی:

 :تواند موارد زیر باشدگیرد. این معیارها میمیمورد بررسی قرار  نوآوریبرنامه کاری واحد، توسط کارشناس ارزیابی مرکز 

بلوغ علمی، این که واحد فناور از لحاظ علمی و دستیابی به فناوری نو و پیشرفته در راستای ایده محوری تا چه حد موفق بوده 

این که واحد فناور از لحاظ مالی تا چه حدی توانسته به خودش متکی باشد و آیا در جذب مشتری و بازار بلوغ مالی، . است

 . فروش، در راستای ایده محوری موفق عمل کرده است

های مدیریتی، انجام امور بلوغ سازمانی، این که واحد فناور تا چه حد توانسته از لحاظ اشتغال نیروی کار و اخذ گواهینامه

 .حقوقی، بیمه و ... موفق عمل کرده است

 در دوره رشد یرشپذ معیارهای – 3ماده 

 باشد: یم یردر دوره رشد شامل موارد ز یرشپذ معیارهای

 باشد یبر فناور یمبتن یمحور یدها 

 یتفعال ینوآور یزانم 

 شرکت با امکانات و منابع مرکز یازهایمتناسب بودن ن 



 یکار یمدر ت یتمرتبط با فعال یقاتیو تحق یوجود سابقه علم 

 یمدر ت ینیو کارآفر یریتیو تجارب مد یتمرتبط با فعال یوجود تجارب کار 

 محصول / خدمت یرقابت یتمز یتامکان رشد و گسترش فعال 

 و اهداف مناسب یداشتن استراتژ 

 هایمرتبط بودن برنامه ها با اهداف و استراتژ 

 بر بازار یمتک یبرنامه اقتصاد 

 یرشجذب و پذ کمیته دستورالعمل – 4ماده 

 اهداف: 4-1

 یدر جلسات اختصاص یشنهادیپ یهاطرح یو کارشناس یقدق یابیارز 

 مرکز رشد یها در جلسات شوراطرح یکاهش زمان بررس 

 یانبه موقع به متقاض یها و اطالع رسانطرح یرشپذ ینددر فرآ یعتسر 

 وظایف: 4-2

 نوآوریاستقرار در مرکز  یانانجام مصاحبه با متقاض 

 رشد یاو  یرشد مقدمات یهادر دوره یاناظهار نظر در خصوص استقرار متقاض 

 یینها یبجهت تصو نوآوریمرکز  یبه شورا یدهبرگز یهاطرح یمعرف 

 یرش:پذ یتهاعضاء کم  4-3

 یرش(پذ یتهکم یسرئ) نوآوریمعاون مرکز  یا یرمد 

 یته(کم یردب) نوآوریمرکز  یرشکارشناس جذب و پذ 

 نوآوریمرکز  یابیکارشناس نظارت و ارز 

 از یکی یرمد یحاترج)کسب و کار کوچك و متوسط  یو واحدها یو فناور ینفر کارشناس مجرب در امور نوآور یك 

 (یاز بخش خصوص نوآوریمرکز  یعضو شورا یاو  نوآوریفناور مستقر در مرکز  واحدهای

  نوآوریز مرک یرداوران طرح به انتخاب مد یاداور 

 

 اعالم نظر یدر موضوع مورد بحث برا یدو نفر داور تخصص یا یكحسب مورد، در جلسات خود از  یرشپذ یتهکم :1-4تبصره 

 آورد. یدعوت به عمل م یرشعدم پذ یا یرشپذ یبرا یده یازو شرکت در امت تخصصی

به انتخاب  یمتناسب با موضوع مورد بررس یو فناور یو کارشناس مجرب در امور نوآور یداوران تخصص یین: تع2-4 تبصره

 خواهد بود. نوآوری یر مرکزمد

حضور در جلسه، مستندات  یبرا یدعوت از داور تخصص یبجا تواندیم یازدر صورت ن یرشپذ یتهکم یس: رئ3-4 تبصره

 .یدارائه نما یتهرا در کم یارسال نموده و سپس نقطه نظرات کتب یشانا برای مربوطه را

 



 یرشپذ یندفرآ - 5ماده 

دانشکده ریاضی و کامپیوتر  نوآوریحضور در مرکز  یآنها برا یمحور یدهکه ا یدهفناور و صاحبان ا یواحدها یرشپذ فرآیند

 است: یرقرار گرفته، به شرح ز ییدمورد تا یمقدمات یها بررسی بر اساس خوانسار

 الزمبه همراه مدارك و مستندات  نوآوریمرکز  یرشو ارجاع به کارشناس پذ یکاربرگ مربوطه توسط متقاض یلتکم -1

 (.شوند یپتا باید هاکاربرگ)

طرح و انجام پرسش و پاسخ  ی، بررسینت(به صورت پاورپو) یطرح: ارائه طرح توسط متقاض یرشپذ یتهجلسه کم یبرگزار -2

 یرش.پذ یتقاضا یابیفرم ارز یلو تکم یرشپذ یتهاعضاء کم حضور با

بر اساس نظرات  دالیلبا ذکر  یمتقاض یرشعدم پذ یااستقرار و  یدوره یینو تع یرشپذ یینها یو جمع بند یابیارز -3

 .یرشپذ یتقاضا یابیارز یبندو مطابق با فرم جمع یرشپذ یتهو اعضاء حاضر در کم ی داورانتخصص

یا  یرشدر خصوص پذ یریگ یمو تصم یرشپذ یتهبر اساس نظرات کم نوآوریمرکز  یطرح در جلسه شورا یینها یابیارز -4

 (.شودیمربوطه حسب مورد به جلسه شورا دعوت م یاستقرار در دوره رشد و داور فن یمتقاض)تقاضا  یرشپذ عدم

پرونده و عقد قرارداد استقرار توسط کارشناس  یلتقاضا، تکم یرشپذ یشورا برا یبو در صورت تصو یبه متقاض اطالع -5

 فناور. یواحدها اخالقیمضاء منشور و ا نوآوری یرش مرکزپذ

 ی(.کتب یبا تقاضا) نوآوریاستقرار در ساختمان مرکز - 6

در مرکز داشته  یعضو تمام وقت در ساعات ادار یكحداقل  یددر دوره رشد با (شرکت یاهسته )هر واحد فناور  :1-5 تبصره

 باشد.

خدمت به بازار  یامحصول  یكارائه آن به صورت  یبرا الزماست که زمان  یبا طرح یتها، اولوطرح یرشدر پذ :2-5 تبصره

 .باشد کمتر

 

 

 تعهدات واحد فناور مستقر - 6ماده 

 یزیتکارت و، سربرگ)اشاره کند نوآوریبه حضورش در مرکز  یشدر مدارك و مستندات خو است واحد فناور موظف 

 (تفاهم نامه ها و.... ،، قراردادها

 است. یالزام نوآویدر مرکز  میاسال اخالقو  یشئونات کار یترعا 

  است. یتمام وقت در واحد فناور الزام یروین یكو استقرار حداقل  نوآوریحضور فعال و مستمر در مرکز 

 است. یالزام نوآوریماه پس از حضور در مرکز  6مستقر حداکثر  یهاشرکت یارائه برنامه کسب و کار برا  

 است یجهت ورود به دوره رشد ضرور یهسته مستقر در دوره رشد مقدمات یارائه برنامه کسب و کار برا. 



  به صورت  نوآوریشده از طرف مرکز  ینیب یشپ یاو مشاوره یآموزش یهادوره یهواحد فناور موظف است در کل

 یینتع ورینوآها و ارائه خدمات مرکز نامه تعرفهیینبا توجه به آ هاکالس ینشرکت در ا ینه. هزیدنما شرکت فعال

 شود.یم

 نامه ینمطابق با آئ )نوآوریشده از طرف مرکز  یینخود با تناوب تع یتاز فعال یواحد فناور ملزم به ارائه گزارش کتب 

 باشد.یم (نظارت

 خدمات) مطابق با  یراستقرار و سا ینهاز جمله هز) هاینهواحد فناور ملزم به پرداخت به موقع مبالغ قراردادها و هز

 (باشد.یم نوآوریها و ارائه خدمات مرکز تعرفه نامهینآئ

 باشد.یروز م یمتمرکز بر اساس ق یزاتوارده به امکانات و تجه یهاو جبران خسارت ینواحد فناور ملزم به تام 

 هر زمان  یادوره استقرار  یاندر پا یزاتامکانات و تجه یهمحل استقرار و کل یلواحد فناور موظف است نسبت به تحو

 .ید(اقدام نما12مطابق ماده )دهد  یصتشخ نوآوری مرکز هک

 نوآورینامه نظارت با مرکز ینبر اساس آئ یریتیو مد یرشد علم یابیارزش یواحد فناور موظف است در اجرا 

 .یدنما جانبه همه یهمکار

 گزارش نوآوریفناور مستقر در گزارشات مرکز  یارائه عملکرد واحدها یتواحد فناور موظف است به لحاظ اهم ،

 ارائه دهد. نوآوریبه مرکز  را خود یانهسال

 یدنما تالش ییاثر هم افزا یجادا رقابت سالم و موثر و یجادواحد فناور موظف است که در جهت ا. 

 یرامکان پذ نوآوریفناور تنها با مجوز مرکز  یاستقرار واحدها یوفضا یعموم یدر فضاها ییرهرگونه تغ یجادا 

 باشد.یم

  اجتناب  نوآوریدر محل مرکز  یرفناورانهو غ یو بازرگان یصرفاً تجار هاییتفناور موظف است که از انجام فعالواحد

 کند.

 که در مرکز مستقر ییهاموسسات و گروه یرمربوط به مرکز و سا اطالعات یواحد فناور متعهد است از انتقال و افشا 

 ،به مرکزبه میزان کارشناسی شده بر پرداخت خسارت  عالوهصورت  ینا یر. در غیدنما یریو جلوگ یخوددار هستند

 مسئول است. یدهد یاندر برابر ز یفریو ک یمدن مسئولیت از باب

 در  یگریکردن د یكشر یا یگریمرکز دارد به د ینکه در ا یهرگونه حق یو واگذار یهواحد فناور حق اجاره و عار

 یصموارد به تشخ یناز ا یكشروط آن را ندارد و در صورت تحقق هر  موافقتنامه و ینو تجاوز از مفاد ا حق ینا

اموال و اعتبارات و جبران  یهو سالم کل یحملزم به استرداد صح بالفاصلهفسخ شده و واحد فناور  موافقتنامه ینمرکز، ا

  بود. خواهد خسارت

خود  یتاست مرکز را از فعال ملزم یدنما یمحور یدهمرتبط با ا یفرع یتواحد فناور اقدام به فعال یکهدر صورت :1-6تبصره 

 .سازد مطلع

. در یدخود را قطع نما یفرع هاییتگردد، واحد فناور موظف است فعال یمنف یابیارز ینچنانچه در هر زمان ا :2-6 تبصره

 خواهد بود.صرفا منوط به مجوز مرکز  یمحور یدهمرتبط با ا یفرع یهاینهمجدد واحد فناور در زم ینصورت فعالیتا

 

 

 



 نوآوریتعهدات مرکز   -7 ماده

 یاختصاص یواگذار شده فضا یو فضا یردپذ یواحدها انجام م استقاللحفظ  یتفناور در مرکز با رعا یاستقرار واحدها -7-1

 شود.یم یتلق واحد آن

 باشد.یم نوآوریبه عهده مرکز  نوآوریمرکز  یعموم یوفضاها یکل یتحفظ امن -7-2

مربوطه  یقراردادها اصالحو  نوآوریمرکز  یرمد ییدفناور، پس از تا یواگذار شده به واحدها یگسترش فضا و ییجاجابه -7-3

 است. پذیر امکان

 موارد فسخ موافقت نامه - 8 ماده

 :یدنامه نماموافقت ینمبادرت به فسخ ا یردر موارد ز تواندیم مرکز

 ورزد. یموافقت نامه خوددار یناز تعهدات خود در ا یكکه واحد فناور از انجام هر  یدر صورت - 1

 .یمنیو اصول و ضوابط ا یحسنه و شئونات کار اخالقو مقررات و  ینواحد فناور از قوان یتخلف و تخط - 2

 عقب افتاده باشد. یقابل جبران یرغ یزانخود به م یکه مطابق نظر مرکز، واحد فناور از برنامه زمان یدر صورت - 3

 واحد فناور. یرت ورشکستگدر صو- 4

 باشد.یمرکز م یموارد فسخ بر عهده دحدو یص: تشخ1-8 تبصره

 فسخ به هر اعالمندارد و به صرف  یفاتیتشر یچگونهه یتبه رعا یازموافقت نامه ن ین: اعمال حق فسخ مذکور در ا2-8 تبصره

 .یردگیصورت م یاوسیله

به صورت  یسه ماه به واحد فناور یماده، مرکز موظف است در دو مرتبه به فاصله زمان ین: جهت تحقق بند سه ا3-8 تبصره

تواند مبادرت به  یواحد فناور، سه ماه پس از اخطار دوم، مرکز م یدر صورت عدم جبران از سو یت. در نهایدنما ی اخطارکتب

 .نماید فسخ قرارداد

 واحد فناور یخروج از مرکز از سو - 9ماده 

 ینصورتا یرتعهدات خود را انجام و در غ یهکل ینکهتواند از مرکز خارج شود مشروط بر ایفناور در هر زمان که بخواهد م واحد

 مرکز انجام دهد. یصرا به تشخ یخسارات احتمال جبران

 مرکز ممکن است. یرشواحد فناور و پذ ی: خروج به درخواست کتب1-9 تبصره

 یافتیاعتبارات در یهها و بازپرداخت کلخسارت یهبر جبران کل عالوهدر صورت تحقق خروج، واحد فناور ملزم است  :2-9 تبصره

خود را به مرکز باز  یاردر اخت ینموده و اموال امان یهمحل استقرار خود را تخل بالفاصله (از طرف مرکز یافتدر صورتدر)

 گرداند.

 

 



 موافقت نامه یانپا - 10 ماده

 شود:یمحسوب م یافته یانقرارداد موافقتنامه پا یرد زموار در

 .8از موارد فسخ مقرر در ماده  یكدر صورت اعمال هر  -1

 .آن یدمدت موافقت نامه و عدم تمد یدر صورت انقضا -2

 8در صورت خروج از مرکز مطابق ماده  -3

کسب و  وشتابدهی نوآورینامه استقرار مرکز  یینآ 12واحد فناور در مرکز رشد مطابق ماده  یتدر صورت خاتمه فعال -4

 کارهای نوین دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار.

 واحد فناور یتوضع یلتبد - 11ماده 

برنامه کسب و کار  ینثبت شرکت و تدو ی،کار یمت یلبا تکم یدبا یدوره استقرار در دوره رشد مقدمات یواحد فناور ط -1

 .یددر دوره رشد را فراهم نما یط حضورشرا

 شود.یشورا انجام م یبفوق و با تصو یطواحد فناور به شرکت فناور با در نظر گرفتن شرا یتوضع ییرتغ - 2

 شود.یجزء زمان استقرار در دوره رشد محسوب نم یمدت زمان استقرار در دوره رشد مقدمات- 3

 واحد فناور یحقوق یتوضع - 12 ماده

 باشد. یدهبه ثبت رس یحقوق یتدر قالب شخص یدشرکت با - 1

 نامه باشد. یینآ یناز موارد ماده دو ا یکی یشرکت و در راستا یهایتانجام فعال ینمب یداساسنامه با - 2

 رسانده شود. نوآوریمرکز  اطالعبه  یستبایدر اساسنامه شرکت م ییرهر گونه تغ - 3

 باشد.یم نوآوریمقررات و ضوابط مرکز  یتملزم به رعا یکناست ل نوآوریمستقل از مرکز  یشرکت به لحاظ حقوق - 4

 این و از یدرس یبدانشگاه به تصو ییسهر یئتدر ه 10/08/1399 تبصره در مورخه 12ماده و  13نامه در  شیوه ینا -13 ماده

 قابل اجرا است. یختار

 :ینام و نام خانوادگ                                                                        : یو نام خانوادگ نام     

کسب و کارهای نوین                                                                                       شتابدهیو  یمرکز نوآور یرامضا مد                                عامل واحد فناور یرمد امضا

    خوانسار              یوترو کامپ یاضیدانشکده ر              دانشکده ریاضی و کا                                                     


