بسمه تعالی
طرح شتاب دهنده شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی
به منظور توسعه کارآفرینی پایدار دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ،طرح حمایت از فعالیتهای
فناورانه دانشجویان با اهداف ذیل مورد حمایت مشترک مرکز رشد دانشگاه و دانشکدهها قرار خواهد گرفت.
-

توسعه کارآفرینان دانشگاهی

-

پرورش ایده های علمی تخصصی دانشجویان

-

ارتقاء فرهنگ کارگروهی

-

تشکیل شرکتهای دانشبنیان با خطرکم

ماده  :1تعاریف
 -1-1گروه پژوهشی دانشجویی :به گروهی از دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا گفته میشود که برای
تولید نمونه اولیه یک ایده یا محصول فناورانه تحت نظر یک یا چند عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تشکیل می-
گردد.
 -2-1طرح فناورانه :طرح فناورانه طرحی است که منجر به توسعه و ساخت نمونه اولیه یک ایده جدید یا محصول دانش
بنیان قابل تجاری سازی گردد.
 -3-1مالکیت معنوی :منظور از مالکیت معنوی حق انتفاع مادی و معنوی ناشی از نتایج حاصل از اجرای طرح فناورانه در
قالب این آیین نامه است.
 -4-1دانشکده :منظور از دانشکده در این آیین نامه یکی از دانشکدههای دانشگاه علم و صنعت ایران است که متولی
حمایت از طرح فناورانه میباشد.
 -5-1مرکز رشد :منظور از مرکز رشد؛ مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران میباشد.
ماده  :2مراحل تصویب و انجام طرح:
 -1-2فراخوان :هر دانشکده براساس یک فراخوان عمومی ایدههای جدید گروههای دانشجویی را جمعآوری نموده و و به
کمک مرکز رشد دانشگاه مورد ارزیابی اولیه قرار میدهد.
 -2-2تشکیل گروه :برای هر ایده پذیرفته شده در مرحله اول ،گروه پژوهشی دانشجویی متشکل از دانشجویان و حداقل
یک عضو هیئت علمی تشکیل میشود.
 -3-2گروههای پژوهشی دانشجویی پرسشنامه انجام طرح شامل مشخصات محصول ،هزینه و زمان مورد نیاز ،درصد
مشارکت هر یک از اعضا در طرح و  .....را که توسط مرکز رشد تهیه میگردد؛ تکمیل و ارائه مینمایند.

-4-2تصویب دانشکده :در این مرحله طرحهای ارائه شده در دانشکدهها مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت تصویب
طرح ،دانشکده مربوطه تعهد مینماید که اجازه فعالیت گروه در فضاهای پژوهشی مشخص شده را بدهد و حداقل %33
هزینههای طرح را تامین نماید.
 -5-2تصویب مرکز رشد :طرح های تایید شده توسط دانشکده در شورای مرکز رشد دانشگاه از دیدگاه فرآیند تولید
محصول و تجاری سازی مورد بررسی قرار گرقته و در صورت تایید مابقی هزینههای انجام طرح تعهد میگردد.
 -6-2اجرا :طرحهای تایید شده مطابق زمانبندی مصوب انجام و گزارشهای مرحله ای آن به مرکز رشد ارائه میگردد.
تبصره :در صورت قصور مجریان در انجام طرح ،مرکز رشد و دانشکده میتوانند در هر مرحله طرح را متوقف نمایند.
ماده  :3مزایای متعلق به گروههای پژوهشی دانشجویی
 -1-3استفاده از حمایت دانشکده و مرکز رشد دانشگاه به منظور اجرای ایدههای نوآورانه و ایجاد یک محصول قابل تجاری
سازی
 -2-3استفاده موثر از فضای پژوهشی دانشکدهها
 -3-3صدور مجوز تشکیل شرکت مجازی تحت حمایت مرکز رشد دانشگاه به عنوان یک شرکت  spin offدانشگاهی
 -4-3معرفی گروه پژوهشی دانشجویی مزبور به عنوان شرکت تحت حمایت مرکز رشد به صندوقهای حمایتی ملی و
خصوصی در جهت حمایت از طرح تجاری سازی و تولید محصول
 -5-3بهرهمندی از حق مالکیت معنوی طرح جهت تشکیل شرکت حقوقی و تولید انبوه محصول فناورانه مزبور
 -6-3پذیرش و استقرار در مرکز رشد دانشگاه در صورت تشکیل شرکت حقوقی
ماده  :4مالکیت معنوی طرح
 -1-4علیرغم تامین همه منابع مالی حمایت از طرح توسط دانشکده و مرکز رشد ،در صورت انجام صحیح و موفق طرح و
وجود زمینه برای تولید و عرضه انبوه محصول مورد نظر ،در صورت فروش دانش فنی و یا تشکیل شرکت حقوقی مالکیت
معنوی طرح با شرایط ذیل تقسیم خواهد شد.
 %23 -1متعلق به دانشگاه خواهد بود.
 -2حداقل  %13متعلق به عضو هیئت علمی طرح خواهد بود.
 -3مابقی مالکیت معنوی طرح مطابق درصدهای توافق شده قبل از انجام طرح متعلق به اعضای دانشجویی گروه
خواهد بود.
 -2-4استفاده از مالکیت معنوی طرح به هر طریق مستلزم تایید کتبی مرکز رشد خواهد بود و در صورتیکه اعضای گروه به
صورت فردی یا گروهی اقدام به فروش مالکیت معنوی و یا تشکیل شرکت و استفاده از نتایج طرح نمایند متخلف محسوب
میشوند و مرکز رشد میتواند نسبت به استفاده از نتایج طرح شکایت حقوقی و ادعا نماید.

 -3-4در صورتیکه واگذاری مالکیت معنوی طرح منجر به تشکیل شرکت مشترک با سرمایه گذاران گردد ،سهام متعلق به
مالکیت معنوی متناسب با بند  1-4تقسیم خواهد شد.
 -4-4درصورتیکه برخی از اعضای گروه نتوانند و یا نخواهند در اجرای طرح شریک باشند؛ در صورت رضایت همه اعضای
دانشجویی ،درصد سهام میتواند نسبت به توافق قبل از انجام طرح تغییر نماید .درصورتیکه اکثریت اعضای دانشجویی نسبت
به عدم انجام تعهدات یک فرد اعتراض داشته باشند مرکز رشد دانشگاه ،مرجع رسیدگی به اعتراض میباشد و تصمیم مرکز
در خصوص تقسیم مالکیت معنوی طرح الزم االجرا خواهد بود.
ماده  :5نحوه حمایت دانشگاه
 -1-5حمایت مالی در این طرحها فقط شامل خرید قطعات و خدمات مورد نیاز محصول مورد نظر میباشد و به هیچ وجه
شامل هزینههای پرسنلی اعضای گروه نخواهد بود.
 -2-5در این طرح محصوالتی مورد حمایت دانشکده و دانشگاه قرار میگیرند که پس از انجام طرح ،قابلیت فروش دانش
فنی و یا سرمایه گذاری و تولید انبوه داشته باشند.
 -3-5سقف و مقدار حمایتهای مالی دانشکده و مرکز رشد محدود است و هر ساله براساس منابع تخصیص یافته توسط
دانشگاه تعیین میگردد.
 -4-5حمایت دانشکدهها در این طرحها شامل هدایت علمی یک عضو هئیت علمی ،استفاده از فضای پژوهشی و پرداخت
حداقل  %33هزینه تامین قطعات و خدمات مورد نیاز طرح خواهد بود.
 -5-5حمایت مرکز رشد در این طرحها شامل پرداخت مابقی هزینه های تامین قطعات و خدمات مورد نیاز طرح و همچنین
حمایتهای آموزشی و معنوی از گروه به عنوان شرکت مجازی خواهد بود.
 %23 -6-5از مبلغ طرح به صورت تنخواه گردان در اختیار عضو هئیت علمی قرار میگیرد و پس از ارائه گزارش و تایید
حمایت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
-7-5در صورتیکه حمایت کننده پیشرفت مطلوب طرح را تایید ننماید پس از ارسال یک اخطار کتبی و بررسی دالیل
مجری میتواند مرکز رشد میتواند طرح را در هر مرحله متوقف نماید.
-8-5طرحهایی که در مرحله اول حمایت ،موفق به کسب نتیجه تعهد شده گردند در مراحل بعدی طرح تجاری سازی مورد
حمایت و اولویت مرکز رشد خواهند بود.
ماده  :6سایر موارد
 -1-6مرکز رشد دانشگاه براساس امکانات خود ،امکانات اداری و پرسنلی خاصی را برای هدایت طرحها و حمایت از گروه-
های پژوهشی دانشجویی اختصاص خواهد داد.
 -2-6کلیه مکاتبات اداری این گروهها با بیرون از دانشگاه منحصرا باید از طریق مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران انجام
گردد.

 -3-6شرکتهای مجازی با اطالع و تایید قبلی مرکز رشد به غیر از انجام طرح مصوب میتوانند فعالیتهای درآمدزای
دیگری نیز انجام دهند .اما فعالیت های درآمدزای متفرقه نباید بر اجرای طرح مصوب در زمان تعیین شده تاثیر منفی داشته
باشد.
 -4-6مرکز رشد براساس مقرارت خود اقدام به عقد قرارداد با نهادها و سازمانهای حقوقی جهت واگذاری به گروههای
پژوهشی دانشجویی خواهد نمود  .قراردادهایی که مرکز رشد جهت واگذاری به گروههای پژوهشی دانشجویی مشمول این
طرح منعقد مینماید ،تابع مقرارت مالی و معامالتی دانشگاه و مرکز رشد خواهند بود.
 -5-6درصورتیکه گروه نسبت به اجرای طرح اولیه انصراف دهد کلیه حقوق مادی و معنوی ایده و طرح انجام شده متعلق
به دانشگاه میباشد و هیچ یک از اعضای گروه نه تنها حق استفاده شخصی از ایده یا نتایج بدست آمده را ندارند بلکه در
صورتیکه موجب استفاده غیر از مالکیت معنوی دانشگاه گردند متخلف محسوب خواهند شد.
 -6-6تخلف فردی یا گروهی از این آیین نامه به منزله سوء استفاده از نام دانشگاه علم و صنعت ایران میباشد و دانشگاه
میتواند متخلف یا متخلفین را مورد تعقیب قانونی قرار دهد.
ماده  :7اختتامیه
این آئین نامه در  7ماده 35،بند و یک تبصره در جلسه مورخ 1335/2/26مرکز رشد فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران مورد
تصویب قرار گرفت.

