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  آیین نامه مرکز نوآوري مرکز علمی کاربردي پارت الستیک

 

 

و استفاده هر نوآورانه کسب و کار  منظور تسهیل در روند اجرایی پذیرش، رشد و توسعه ایده هاي به

آیین  مرکز علمی کاربردي پارت الستیکدر  دانشجویان و اساتید هايظرفیت ها وتوانایی چه بیشتر از

ارزیابی مراکز نوآوري به استناد دستورالعمل مرکز علمی کاربردي پارت الستیک نامه مرکز نوآوري 

- به شرح زیر تدوین می 20/05/98م مورخ /98/18698به شماره  دانشگاه جامع علمی کاربردي

  گردد.

  تعاریف -1ماده 

پارت  صنعتیمرکز نوآوري پارت الستیک با حمایت مادي و معنوي گروه  : قتضیسازمان م 1-1

  شود.نامیده می صنعتیگروه  آیین نامه بعد در این به این ازتاسیس شده که  الستیک

متشکل از ریاست مرکز علمی  راهبريشوراي :  مرکز نوآوري يراهبرسیاستگذاري و شوراي   1-2

  مرکز نوآوري می باشد.نوآوري و کارشناسان مرکز معاونت اجرایی، مدیر کاربردي پارت الستیک، 

مراکز تحقیقاتی، دستگاه  مرکزي متشکل از گروههاي نوآور است که با همکاري:  مرکز نوآوري 1-3

مشخص و خدمات جدید را در چهارچوب برنامه ریزي هاي  التمحصو ، دانشجویان و اساتیدمتقاضی

 .دهندارائه می
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که با هدایت مرکز گران، نوآوران یا صاحبان ایده خالقانه است شامل پژوهش:  هاي نوآورگروه 4 -1

  کنند.بنیان( کاال و خدمت) فعالیت مینوآوري در جهت توسعه محصول دانش

  

  

- مستعدي که داراي ایده افراد و یا گروهبه دوره اي حداکثر یک ساله است که در آن :  دوره رشد 1-6

کاري و ایجاد هاي الزم براي شناسایی گروه کاري، تثبیت ایده مشاوره وآموزش هاي نوآورانه هستند،

  شود.هویت حقوقی مستقل داده می

  اهداف – 2ماده 

  هاي نوآور.و تیمحمایت از ایده هاي نوآورانه 

  .و کارآفرین نوآور ،توانمندسازي متخصصین، دانشجویان، اساتید خالق و شناسایی 

.تشویق اساتید و دانشجویان به تاسیس شرکت هاي دانش بنیان و حمایت از آنها        

  .صنعتیهاي تحقیق و توسعه گروه توسعه ارتباط بین دانشجویان و اساتید و بخش

ارکان مرکز -3ماده              

رییس مرکز علمی کاربردي ، مدیر اجرایی مرکز علمی کاربردي، مدیر مرکز نوآوري، کارشناسان مرکز 

.نوآوري  

وظایف و خدمات -4ماده   

 .هاي برترایدهاز حمایت مادي ارزیابی ایده هاي رسیده به مرکز و 
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  .ارائه خدمات مشاوره اي و آزمایشگاهی به گروه هاي نوآور

  .ارائه فضا به گروه هاي نوآور جهت انجام پروژه هاي نوآورانه

  منابع و مقرارت مالی -5ماده 

  .حمایت مالی دستگاه متقاضی

  .درآمدهاي حاصل از فعالیتهاي مرتبط با مرکز نوآوري

 

  واحدهاي قابل استقرار در مرکز -6ماده 

گروه ها که داراي ایده خالقانه هستند و به تشخیص شوراي سیاستگزاري و راهبري  :هاي نوآورگروه

  نیاز به مشاوره و فضا براي تولید نمونه اولیه دارند.مرکز نوآوري، 

  فرآیند استقرار -7ماده 

  .از  متقاضی (فرد یا گروه نوآور)دریافت ایده 

  .ایده توسط کارشناسان مرکز نوآوري و انتخاب ایده هاي برتربررسی 

و اعضا شوراي سیاستگذاري و راهبري متقاضی  با حضورهاي برتر تشکیل جلسه براي دفاع از ایده 

  مرکز نوآوري.

  و استقرار متقاضی در صورت لزوم در مرکز نوآوري. اطالع رسانی نتیجه بررسی کارشناسی
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کاربردي خراسان  -اوري دانشگاه جامع علمیماده در جلسه شوراي پژوهش و فن 7این آیین نامه در 

  رضوي در تاریخ 

  تصویب گردید.

  

  

  

    


