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 بسمه تعالی

 مقدمه  

قطب علوم انسانی و اجتماعی ایران با درك اهمیت و ضرورت شکل دهی و ترویج  عنوانبهعلامه طباطبائی  دانشگاه

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

اندازي نسبت به راه کارآفرینی و کسب و کارهاي نوپا ي/ هسته ها حمایت از تیم هاآموختگان و اعضاي هیات علمی، 

 مراکز نوآوري در داخل هر یک از دانشکده هاي دانشگاه نموده است

و ایجاد یکپارچگی  لذا با  عنایت به ضرورت ایجاد وحدت رویه و هم افزایی فعالیت هاي مراکز نوآوري درون دانشکده اي،

با هدف ایجاد و اداره مراکز مذکور تدوین  شیوه نامهاین   ها حوزه کارآفرینی و نوآوري سیاستگذاري و تصمیم گیريدر 

 شده است.

  تعاریف  -1ماده 

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

تخصصی و فراهم ساختن امکانات لازم  است که با ارایه خدمات مشاوره اي مرکزي :درون دانشکده اي نوآوري مرکز

 و صاحب ایدهدانشجویان و دانش آموختگان  به شکل گیري تیم هاي کارآفرین متشکل ازاعضاي هیات علمی،

جهت تکمیل زنجیره ایده تا تولید محصول و یا خدمت  )نهاد حمایتی شرکت، موسسه یا(حامی فناوري  يمجموعه

 نمایند.می کمک علامه طباطبائیدانشگاه ده هاي و معرفی به بازار در هریک از دانشک

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

به عنوان حلقه اول زنجیره که  ، از ارکان اصلی زیست بوم کارآفرینی و نوآوري است05/04/1401و فناوري مورخ 

، مهارت آموزي و توانمندسازي کارآفرینی آموزش ،به ترویج و فرهنگ سازي و و کارآفرینی محسوب شده نوآوري

کمک می نماید. این مرکز مسئول شناسایی و جهت دهی به ایده ها، حمایت از انجام مطالعات امکان سنجی، تسهیل 

زي و اداره کسب و کارهاي نوپا و همچنین شکل گیري تیم مناسب حول یک ایده و ارایه آموزشهاي مناسب با راه اندا

 خدمات مکمل کسب و کار(ازجمله ثبت اختراع، مالی، مطالعه بازار،حقوقی و...) است.

درقالب یک تیم به دنبال یافتن و توسعه مدل کسب  که اي صاحبان ایده :)SSSSSSSتیم کارآفرین/نوآفرین( •

آموختگان و اعضاي موسس تیم مذکور از دانشجویان، دانشبوده و حداقل یکی از افراد  آفرینی و کار و ارزش

 هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی می باشند.
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ایجاد و مدیریت مرکز  ایست که متقاضی دانشکده معاون پژوهشی رییس مرکز نوآوري درون دانشکده اي: •

 .  ه وي می باشدمرکز بر عهد این بوده و با حفظ سمت، مسئولیت مدیریتنوآوري درون دانشکده اي 

با سابقه  نهادهاي دولتی/خصوصی  موفق، هايمؤسسات یا شرکت :گذار و یا حامی نوآوريسرمایه شرکت •

ل صنعت یا فعال کردن بخش تحقیق و ئهستند که براي حل مسامشاوره و کمک به راه اندازي کسب و کار 

توسعه  مشترك  هايپروژهیا انجام  نوآوري درون دانشکده اي توسعه صنایع مرتبط با زمینه کاري مرکز

حامی موظف به اجراي وظایف محوله از سوي مرکز کارآفرینی مراکز مشارکت دارند. این گونه با  /خدمتمحصول

 ازموردنی هايزیرساخت ، ایجادمنابع مالی و نوآوري و مرکز نوآوري درون دانشکده اي بوده و  می تواند به تأمین

نوآوري و ارایه آموزش و مشاوره به تیم هاي نوآفرین بپردازد و رییس مرکز نوآوري درون دانشکده اي را  مرکز

 در تحقق اهدافش یاري رساند.

 

 مرکز کارآفرینی و نوآوري ا نوآوري درون دانشکده اي ب ارتباط کاري مرکز -2ماده 

 تقاضاي گاه(مرکز کارآفرینی و نوآوري) یادانش/ هادانشکدهبه درخواست  درون دانشکده اي مراکز نوآوري
 . شرکتقرار دارندها دانشکدهساختار سازمانی، زیرمجموعه  ازنظرو  شوندمیایجاد  بخش خصوصی/دولتی

 همکاري و مشارکت گذار و یا حامی نوآوري می تواند با انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با دانشگاه نسبت بهسرمایه

 اید.در این مراکز اقدام نم
ها و بخش خصوصی را نشان و دانشکده کارآفرین مرکز با مرکز نوآوري درون دانشکده اي ارتباط نحوه 1 نمودار

 می دهد.
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 ها و بخش خصوصیدانشکدهو  یکارآفرین مرکز با نوآوري درون دانشکده اي مرکز ارتباط: 1 نمودار                                                            

 

 اهداف و وظایف -3ماده

حوزه علوم انسانی به کسب و کار در  تخصصی هايایده و تبدیل مناسب براي شناسایی ایجاد نظام •

 هادانشکده

 به نیازهاي بازار و صنعت گوییپاسخ وقیت لابروز خ در دانشکده ها جهت یجاد بستر مناسبا •

 هاي نیازمند نوآوري هاي جدید در کشوربخشصاحبان ایده با سایر بین ایجاد ارتباط مناسب  •

 هاي مناسب با آنهاحلارایه راهد فضاي مناسب جهت دریافت نظرات و نیازهاي بازار و ایجا •

 علوم انسانی در دانشکده ها نوین در حوزه تخصصی هايفناوريتوسعه تسهیل بکارگیري و یا  •

 و برقراري ارتباط  دانشکده با صنعت و جامعه ایجاد بستري براي انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت •

 هايفنّاوريبا  هايشرکتپیشرفته از مراکز علمی و پژوهشی و یا  هايفناورياد بستري براي جذب ایج •

 خارجی به داخل کشور

 دانشکده هاي دانشگاهو توسعه کارآفرینی در  سازيتجاريایجاد زیرساخت مناسب براي  •

 هاي تخصصی علوم انسانیکمک به ارتقاي اشتغال پذیري دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه در حوزه  •

 دانشگاه علامه طباطبائی

 دانشکده

 الف

مرکز 
نوآوري 
 دانشکده

 الف

مرکز 
نوآوري 
 دانشکده

 ج

مرکز 
نوآوري 
 دانشکده

 ب

 دانشکده

 ج

 دانشکده

 ب

 و 
نی

فری
رآ

کا
کز 

مر

گاه
انش

ي د
ور

وآ
ن

 یا  
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

رک
ش

می
حا

 



 5                                                                                                     يمراکز نوآوري درون دانشکده ا یجاد و ادارهانامه  وهیش
 

برگزاري رویدادها، مسابقات و دوره هاي آموزشی در زمینه کارآفرینی و نوآوري در جهت ترویج فرهنگ راه  •

 اندازي کسب و کار و توسعه خلاقیت دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده هاي مختلف دانشگاه

 آوربه کسب و کارهاي سود هاآنتبدیل مک به کو  هادانشکده تیم هاي کارافرین و نوآفرین در افزایش سهم •

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

 :نوآوري درون دانشکده اي مرکزو نیروي انسانی   شیوه مدیریت،ساختار سازمانی-4ماده 

یت هاي مراکز نوآوري درون دانشکده اي بر عهده مرکز سیاستگذاري و نظارت بر حسن اجراي امور  و فعال •

برعهده رییس  فعالیتهاي اجرایی این مراکز در هر دانشکده مسئولیت کارآفرینی و نوآوري دانشگاه بوده و

 .  مرکز نوآوري درون دانشکده اي است

از  مرکز می تواندرییس مرکز نوآوري درون دانشکده اي معاون پژوهشی و نوآوري دانشکده است. رییس این  •

که توانمندي هاي لازم در حوزه کارآفرینی و نواوري داشته  کارشناسان پژوهشی دانشکده خدمات یکی از

دانشجویان داوطلب(به خدمات  در راستاي پیشبرد اهداف مرکز از می تواند همچنینایشان استفاده نماید. 

صورت کار دانشجویی) و مشاوران کسب و کار(از سوي شرکت سرمایه گذار  یا حامیان نوآوري داراي تفاهم 

 . استفاده نمایدنامه با دانشگاه) 

از خدمات کارشناسان و با انجام مکاتبات لازم، حسب مورد رییس مرکز نوآوري درون دانشکده اي می تواند  •

 مند شود.رافرینی و نوآوري دانشگاه نیز بهرهمشاوران مرکز کا

 ساختار سازمانی مراکز نوآوري درون دانشکده اي به شرح نمودار زیر است: •

 

 ساختار سازمانی مرکز نوآوري درون دانشکده اي: 2 نمودار                                                            

رییس مرکز کارآفرینی و 
نوآوري دانشگاه

رییس دانشکده

معاون پژوهشی و نوآوري 

)رییس مرکز نوآوري درون دانشکده اي(
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 رمشخصات محل استقرا -6ماده

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

 کندمی، فضاي خاص خود را در آن مجموعه استفاده تیماست که هر کاري فضاي مشترك  صورتبهاین محل  •

یا  هادانشکدهتوسط  )اینترنت، خط تلفن مشترك(فضاي کاري  سازيآمادهمربوط به ساخت و  هايهزینه •

 .گیردمیصورت  گذاريسرمایهحامی/حامیان 

کاري و تعداد تیم  تجهیز فضاي کاري مرکز نوآوري ، توسط حامی/حامیان یا دانشگاه با توجه به فضاي •

 .گیردمیصورت  شدهپذیرش

ن تیم هاي کارآفریو  شرکتها، برخی از درون دانشکده ايدر صورت وجود ظرفیت خالی در مرکز نوآوري  •

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

 :هاایدهو  هاطرحنحوه گزینش و ارزیابی  -5ماده 

صاحبان ایده و یا سرپرست اعضاي تیم کارآفرین / نوآفرین باید جهت پذیرش و ارزیابی ایده هاي خود کاربرگ 
درون دانشکده اي را تکمیل و به همراه مشخصات و مدارك اعضاي تیم، به  مرکز نوآوريتقاضاي استقرار در 

، توسط کارشناس ها کاربرگنمایند.پس از بررسی و رفع نواقص ارائه  کارشناس مرکز نوآوري درون دانشکده اي 

 ررسیها در جلسه اي با حضور رییس مرکز نوآوري درون دانشکده اي و رییس مرکز کارآفرینی و نوآوري بطرح
صاحب و یا رد آن تصمیم گیري می شود.در نهایت شاخص هاي عملکردي و بازه زمانی که  تائید و در خصوص

و یا تیم کارآفرین می تواند در مرکز مستقر شود به ایشان از سوي مرکز نوآوري درون دانشکده اي ابلاغ  ایده

  می گردد.

 دوره استقرار: -6ماده 

مورد ارزیابی قرار  ماهه 4در بازه زمانی ، وآوري درون دانشکده اين در مرکز شدههاي پذیرشتیم •

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

حضور در مرکز) درخواست خود را ارایه نماید. رییس  یا تمدید از مرکز نوآوري خروجخود (وضعیت 

ن دانشکده اي می تواند براساس ارزیابی هاي عملکردي صورت گرفته نسبت به درو مرکز نوآوري

 خروج و یا تمدید حضور تیم ها در بازه هاي چهارماه اقدام لازم را انجام دهد.

یا حامی نوآوري در صورت داشتن مجوز فعالیت رسمی از سوي  گذارسرمایه شرکتشتابدهنده،  •

، عقدتفاهم نامه با (نظیر معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري یا وزارت عتف) نهادهاي ذي صلاح

تواند می ،همکاري به مرکز نوآوري و کارآفرینی دانشگاه و تصویب آن بلندمدتارایه برنامه  ودانشگاه 

 سال در مرکز نوآوري درون دانشکده اي مستقر گردد. 3به مدت 
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و تا دها رضایت از عملکرد تیم با توجه به ارزیابی ومی تواند  ينشکده ادرون دا يمرکز نوآور رییس-1تبصره  

 دوره استقرار تیم هاي پذیرش شده را تمدید نماید. ،ماهه دیگر( علاوه بر بازه زمانی اولیه) 4نوبت 

 :مستقر هايتیممالی و خدمات مربوط به  هايحمایت  -7ماده 

 :مالی امور -الف

  گذارسرمایه شرکت شتابدهنده، تنها در صورتی ممکن خواهد بود که کارآفرینتیم هاي حمایت مالی از  

میزان آن را م و لااع به مرکز نوآوري درون دانشکده ايرا  هاطرحتعهد به حمایت مالی از یا حامی نوآوري 

 . نموده باشدمصوب و به حساب دانشگاه واریز 

  نهادها و از  سازيتجاريمرتبط با  هايواماز  منديبهرهحمایت و معرفی تیم هاي کارآفرین جهت دریافت

در صورت داشتن شرایط لازم از سوي مرکز نوآوري درون دانشکده اي بلامانع  مرتبط در کشور هايصندوق

 است.

 خدمات:-ب

 دانشکدهدر  آموزشی در حوزه کارآفرینی و نوآوري يهاکارگاه رویدادها و برگزاري  

  از خدمات  منديبهره منظوربهمرتبط در دانشگاه  تخصصی هايکارگاه شرکت در بهافراد نوآور معرفی

 با تخفیفآموزشی آنها 

 رایگانمراکز کارآفرینی و نوآوري و رشد دانشگاه  به صورت و مشاوره  آموزشی از خدمات منديبهره 

 ايرون دانشکدهیا حامی نوآوري مستقر در مرکز نوآوري د  گذارسرمایه بهره مندي از خدمات شرکت 

  :محل استقرار، بهره مندي از تجهیزات اداري و تاسیسات پایه اي مرکز نوآوري درون دانشکده اي نظیر

 برق و اینترنت

مرکز نوآوري درون دانشکده اي از نظر مقررات مالی و معاملاتی مشمول آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه  -2تبصره 
دریافت کمک هاي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، وزارت عتف و سایر نهادهاي  بوده و منابع مالی آن از طریق

 مرتبط، همچنین درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره اي و تجاري سازي قابل تامین است.

 نحوه  نظارت بر نحوه عملکرد مراکز نوآوري درون دانشکده اي: -8ماده 

است. مرکز کارآفرینی و نوآوري دانشگاه ماهه به  6 هايگزارشموظف به ارائه  درون دانشکده اي رییس مرکز نوآوري

باید در چارچوب سیاست هاي ابلاغی مرکز کارآفرینی و نوآوري و اجراي مفاد تفاهم نامه هاي منعقده بین  این گزارش

گر بیانباشد. گزارش مذکور   درون دانشکده اي دانشگاه با شرکت سرمایه گذار و یا نهاد حامی مستقر در مرکز نوآوري
 .خواهد بودنوآوري  مرکزآن  مجوز ادامه کار  تایید آن به مثابه درون دانشکده اي بوده وعملکرد مرکز نوآوري 
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تفسیر مفاد این شیوه نامه با کمیته کارآفرینی و نوآوري دانشگاه بوده و در موارد مسکوت مانده در این شیوه  -3تبصره

مه، براساس تصمیم آن کمیته اقدام خواهد شد. در صورتی بروز موضوعاتی که در این شیوه نامه در خصوص آنها تعیین نا
تکلیف نشده است، با پیشنهاد کمیته فوق الذکر و تصویب هیات رییسه دانشگاه، شیوه نامه اصلاح و شیوه نامه جدید 

 جایگزین این شیوه نامه خواهد شد.

در هیات رییسه دانشگاه علامه طباطبائی به تصویب رسید  02/07/1401تاریخ  تبصره  در 3ماده  و  8 این شیوه نامه در
 و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
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