
 یبسمه تعال

  

 یخدمات فناور یو توسعه واحدها جاديا نامه نييآپيش نويس 

  

خدمات فناورانه و حضور  هی، ارایدانشگاه است که در قالب قراردادها یاصل یها تیاز مامور یکی  مقدمه

 هی. ارادریگ یدانشگاه را در بر م یاز قراردادها یدر جامعه ارتباط با صنعت، هم اکنون بخش قابل توجه یاتیعمل

هستند که  یخدمات فناور ینام و برند، خدمات، واحدها ی، اعتالیحضور اجتماع شیافزا نیا یدهندگان اصل

  ند.پرداز یفناورانه م یخدمات تخصص هیدانشگاه به ارا یبا هدف توسعه فناور

  

 : تعاریف1ماده 

 . باشد یم ایالممنظور دانشگاه  دانشگاه: -1-1

 باشد.  یدانشگاه م یمنظور معاونت پژوهش و فناور معاونت: -1-2

موسس در جهت ارائه خدمات  اتیه ایموسس  یاست که با تقاضا یا مجموعه :یواحد خدمات فناور -1-3

 لیذ یو اعتبار دانشگاه، با عنوان گاهیو با حفظ جا دهش جادیفناورانه به صنعت و جامعه ا نیارزش آفر

 پردازد. یم داریپا ییو درآمدزا تینام دانشگاه، به فعال

ارتباط با صنعت،  ریمد ،یامور پژوهش ریعضو ثابت شامل مد 3ای با  تهیکم :یمراکز خدمات فناور تهيکم -1-4

 اتیه یاعضا انیاز م تهیثابت کم یاعضا شنهادیکه با پ رییعضو متغ 2و  فناورواحدهای مرکز رشد  ریمد

 نییتع و یریاز شکل گ تیحما وهیدر ش یاستگذاریس تهیکم نیگردند. هدف ا یدانشگاه انتخاب م یعلم

باشد. در  یبه آن ها م التیتسه هیو ارا یخدمات فناور یواحدها تیفعال یابیشاخص ها و نحوه ارز

 .گردد یاستفاده م فیتعر نیا یبرا "تهیکم"از لغت  رپس به اختصا نینامه از ا نییآ نیا

 یعلم اتیه یاعضا انیاز م یبرنامه مراکز خدمات فناور ریمد :یبرنامه مراکز خدمات فناور ريمد  -1-5

و  یحوزه پژوهش یها برنامه رانیمد فیشرح وظا"مطابق با  شانیا فیانتخاب شده و وظا دانشگاه



استفاده  فیتعر نیا یبرا "برنامه ریمد"پس به اختصار از لغت  نیاز ا نامه نییآ نیباشد. در ا یم "یفناور

   .گردد یم

دانشگاه هستند که  یعلم اتیه یاز اعضا یگروه ای کی :یموسس واحد خدمات فناور اتيموسس/ه -1-6

موسس از نظر  اتیکند. ه یم افتیرا از معاونت در یواحد خدمات فناور کی لیو تشک جادیا مجوز

 دارند.  کسانیکامالً  یگاهیجا تهیکم

که  یاراتیانتخاب شده و بر اساس اخت سسمو اتیه انیکه از م یفرد :یواحد خدمات فناور ريمد -1-7

رابر در ب یواحد خدمات فناور یقانون ندهینما .گردد یم ضیتفو یبه و رهیمد اتیموسس/ه اتیتوسط ه

معاون پژوهش  یاز سو شانیو حکم ا دیآ یبه حساب م یو خصوص یدانشگاه، اشخاص و ادارات دولت

 گردد. یدانشگاه صادر م یو فناور

 یا رهیمد اتیتوانند به صورت ه یم یخدمات فناور یواحدها :یواحد خدمات فناور رهيمد اتيه -1-8

 شانیا یکه از سو یافراد ریموسس و سا اتیه یتمام اعضا ایشامل موسس  رهیمد اتیاداره گردند. ه

موسس در اساسنامه واحد  اتیتوسط موسس/ه رهیمد اتیه اراتیباشد. حوزه اخت یگردند م یانتخاب م

 .گردد یم حیتشر یفناور تخدما

 ،یو کمک به اداره بهتر واحد خدمات فناور یجهت جلب مشارکت همکاران صنعت :یراهبرد یشورا  -1-9

 رهیمد اتیه ایموسس  اتیموسس/ه یاز سو یبر طبق اساسنامه واحد خدمات فناور یراهبرد یشورا

 ریداشته و درگ یمشاوره ا یکاربرد ،یراهبرد یگردند. شورا یانتخاب م یواحد خدمات فناور ریمد ای

 .باشد ینم یواحد خدمات فناور یتیریو مد یمسائل و امور جار

 : اهداف عملياتی2ماده 

 متخصص   یپژوهش یها و گروه ها میت یریگشکل 

 فناورانه یتهایدانشگاه در فعال النیفارغ التحص یریفرصت اشتغال فناورانه و به کارگ جادیکمک به ا  

 از صنعت تیحما گاهینام و برند دانشگاه در جا یارتقا  

 و موثر بر صنعت یاتیعمل یرگذاریتاث  

 و تعامالت موثر دانشگاه در سطح جامعه یحضور اجتماع شیاافز  

 یاقتصاد فناورانه مل یریگ کمک به شکل    



 دانشگاه یکیزیرفیو غ یکیزیف یهاییاز دارا یاتیاستفاده عمل یارتقا  

 یخدمات فناور یخدمات واحدهاانواع  : 3ماده 

 خالصه نمود:    لیذ یها توان در قالبرا میواحدها  نیخدمات ا 

 یتخصص یتوسعه نرمافزارها  

 یتوسعه فناور ،یخدمات پژوهش هی، ارامشاوره و نظارت  

 طراحی خدمات ارائه  –و نظارت بر اجرا  یمهندس  

 و تست استاندارد یشگاهیارائه خدمات آزما 

 دیتائ یو صدور گواه یابیارز ارائه خدمات  

 یفکر یها ییدارا ازیحق امت یو واگذار جادیا   

 ها و مسابقات ها، جشنواره شیها، هما شامل کنفرانس یتخصص یدادهایرو یبرگزار 

 یکاربرد -صیتخص یها ارائه آموزش 

  یعلم یدادهایرو ینامه برگزار نییآ"از  دادهایرو یدر برگزار یخدمات فناور یواحدها: 1تبصره- 

 (،Workshop) یآموزش کارگاه یخواهند نمود و الزم است مجوز برگزار تیمعاونت تبع  "یپژوهش

 تهیآزاد دانشگاه و کم یرا مشترکاً از دفتر آموزش ها یابیارز یآزمون ها( و Courseآموزشی ) یهادوره

از نام و برند دفتر  ستفادهتنها با ا (Cerificate) نامهیبه صدور گواه ازیو در  صورت ن ندیاخذ نما

  ت.اس ریآزاد امکان پذ یهاآموزش

  یخدمات فناور یانواع واحدها : 4ماده 

 دارند:  یریگامکان شکل لیاز دو مدل ذ یکیدر  یخدمات فناور یواحدها -4-1

 .باشدیواحد ارائه خدمات فناورانه م نیتردفتر: کوچک -4-1-1

  جهت ارتباط با صنعت  یموسس از محل قراردادها اتیموسس/ه یمال حداقل سطح گردش -2تبصره

 .گردد یابالغ م تهیکم یاز سو یخدمات فناور دفتر سیتاس

  ثبت شده و عنوان  شگاهیتواند تحت عنوان آزمایم یبرحسب مورد دفتر خدمات فناور -3تبصره

 آن گردد. نیگزیجا یخدمات فناور شگاهیآزما



ر باشد به باالت تهیکم یشده از سو نییتع ازیساالنه آن از امت ازیکه سطح امت یخدمات فناورمرکز: دفاتر  -4-1-2

 .  ابدی یارتقا م یمرکز خدمات فناور

  یاز سو انهیسال ،یبه مرکز خدمت فناور یجهت ارتقا دفتر خدمات فناور ازیحداقل سطح امت: 4تبصره 

  ردد.گ یو ابالغ م یروز رسان به  تهیکم

 بیو تصو شنهادینحوه پ: 5ماده 

واحد  سیدرخواست خود را جهت تاس توانندیم یمتقاض یعلم اتیه یاز اعضا یگروه ای کیهر  -5-1 

 :   باشدیم لیبه شرح ذ بیو تصو یارائه دهند. روند بررس تهیبه کم یخدمات فناور

 انی/متقاضیدانشگاه توسط متقاض یخدمات فناور یواحدها سیتاس نامه نییمطالعه کامل آ  

 برنامه ریمد نظر با مد یو موضوع محور میت یجلسه معرف یبرگزار  

 کسب و کار یارائه طرح کل  

 شانیا هیاول دهییبرنامه و اخذ تا ریکسب وکار توسط مد یطرح کل هیاول یبررس  

 یاساسنامه واحد خدمات فناور نیتدو  

 و ...( یشنهادی)نام پ سیفرم درخواست تاس لیکمت  

  ماهه( 6 کیبرنامه دوساله )تفکارائه 

 و صدور حکم تهیکم بیتصو  

 کی هیلموافقت او شان،یا بیارائه شده و با تصو تهیبرنامه، به کم ریمد یابیکسب و کار پس از ارز یطرح کل 

 یاتهیساله، گزارش عملکرد و فعال کیدوره  انی. در پاگرددیصادر م یواحد خدمات فناور تیفعال یساله برا

 .گردد یصادر م تیادامه فعال یبرا یموافقت اصول د،یشده و درصورت تائ یمجموعه بررس

 

  یکسب و کار واحد خدمات فناور یطرح کل: 6ماده 

 رندهیموسس الزم است در برگ اتیارائه شده توسط موسس/ه یکسب و کار واحد خدمات فناور یطرح کل -6-1

 باشد:    لیموارد ذ



 شانیموسس و سوابق ا اتیموسس/ه بیترک  

 خصوص نیکشور در ا ازیو شرح ن تیمحصوالت و خدمات قابل ارائه و اهم ت،یمحور فعال حیتشر  

 حوزه نیدانشگاه در ا یتهایو فعال هایتوانمند ریسا لیتوسعه بازار، تحل یستراتژبازار هدف مورد نظر و ا  

 در افق سه ساله ازیمورد ن یانسان یرویو قراردادها و ن تهایو برآورد حجم فعال یچشم انداز مال  

 فرض  یموافقت اصول یثبت شده و دارا ت،یموجود و در حال فعال یخدمات فناور یواحدها :5 هتبصر

نسبت به ارائه موارد فوق الذکر جهت ادامه  ننامه،ییآ نیمفاد ا تیالزم است ضمن رعا کنیول .گردند یم

  .دیاقدام نما تیفعال

 یبرند واحد خدمات فناورنام و : 7ماده  

داشته ن یموجود هم پوشان یخدمات فناور یواحدها یبوده و با برندها یتخصص یشنهادیزم است برند پال -7-1

  انجام خواهد شد. تهیدر کم یهمپوشان قیمصاد نییتع باشد و

ه و برند دانشگا حت نامت تنها یاستفاده از برند واحد خدمات فناور :یکاربرد برند واحد خدمات فناور -7-2

 یم رینامه امکان پذ نییآ نیا 3ماده و حوزه خدمات  ذکر شده در اساسنامه یو موضوع کار تیفعال و در حوزه

 یواحدها قیمکاتبات مربوط به آن ها که از طر هیارتباط با صنعت و کل یپروژه ها شنهاداتیپ هیارا نیباشد. همچن

 یواحد خدمات فناور ریمد یحقوق تیشده و با مسئول دییالزم است با برند تا رددگ یارسال م یخدمات فناور

 ارسال گردد.  انیبه کارفرما

  ه مجاز بوده و استفاده مطروحه در اساسنام یهاصرفاً در حوزه یواحد خدمات فناور تیفعال :6تبصره

 بیتصو یاستفاده از نام حقوق نامکا نیباشد. همچن یموارد مجاز نم ریواحد و دانشگاه در سااز برند 

مجاز  یواحد خدمات فناور یو خارج از دانشگاه برا یشده، تحت عنوان دانشگاه در مراودات داخل

 یاعضا و پرسنل واحد خدمات فناور انیم یهماهنگ تیمسئول یواحد خدمات فناور ری. مدباشدیم

 باشد. :  یرا عهده دار م یاز برند واحد خدمات فناور انتیجهت ص

  خدمات و  یفیک یابینظارت و ارز یبرا ییهانامه نییالزم است آ یهر واحد خدمات فناور :7تبصره

رند و حفاظت از ب تیداشته باشد. ضمن آنکه نها انیبه کارفرما ییپاسخگو یبرا ییندهایفرآ ها وپروژه

 انیاز جانب کارفرما تیو شکا یتی. در صورت بروز نارضادیدر تعامالت به عمل آ ایالماعتبار دانشگاه 



واحد داده شده و در صورت تکرار تا  ریداده شوند، اخطار به مد صیتشخ حقیذ ،تهیکم صیکه به تشخ

 عمل خواهد شد.  نامهنییآ نیبا تخلفات ابرخورد  15 سه مرتبه، بر طبق ماده

لوگو و سربرگ  ینامه طراح وهیش"توانند بر طبق  یم یخدمات فناور یهاواحد لوگو و سربرگ : -7-3

واحد  انیم یمکاتبات رسم هیو کل ندیلوگو و سربرگ نما هی، اقدام به ته"یخدمات فناور یواحدها

شده  دییسربرگ تا یخارج از دانشگاه الزم است بر رو یو سازمان ها انیبا کارفرما یخدمات فناور

 .ردیانجام پذ یاورواحد خدمات فن

 یمقررات مال: 8ماده  

الزم است  ره،یو غ ی، خدماتیآموزش ،یپژوهش ،یصنعت یانعقاد هرگونه قرارداد اعم از قراردادها  :قرارداد -8-1 

. عقد هرگونه قرارداد، توافقنامه، ردیصورت پذ معاونت قیو از طر دانشگاه یمطابق با ضوابط و دستورالعمل ها

 . باشدیتخلف بوده و مجاز نم یاصل قیاز مصاد میمستقنامه و موارد مشابه بصورت تفاهم

و به هر صورت، الزم است از  یو ارز یالیر ،یکیو الکترون یکسب هرگونه درآمد اعم از نقد درآمد : -8-2

 یهرگونه حساب بانک ی. افتتاح و معرفردیدانشگاه صورت پذ یاختصاص یدرآمدها یرسم یحساب ها قیطر

مجاز  ریغ یواحد خدمات فناور یجهت کسب درآمدها یقیاشخاص حق ایو  یبه نام واحد خدمات فناور

 . باشدیم

ت و حق نظار یمشمول باالسر یخدمات فناور یدرآمدها، قراردادها و خدمات واحدها هیکل :یباالسر -8-3

رآمدها کسر و از د نییتع تیبا نوع فعال مطابقمطابق با دستورالعمل مصوب دانشگاه  یگردد. باالسر یم دانشگاه

 .گرددیم

  به صورت مستقل از دانشکده و با پرداخت  یکه محل استقرار واحد خدمات فناور یدر صورت: 8تبصره

و  یواحد خدمات فناور نیب یشده باشد، سربار متعلقه سهم دانشکده، به صورت مساو  هیته نهیهز

 .گردد یم میدانشکده تقس

دانشگاه در  یمال یهاو دستورالعمل نیقوان هیکل تیموظف به رعا یخدمات فناور یواحدها: یامور مال  -8-4

 .باشندیدانشگاه م یکرد منابع و ارائه اسناد مربوطه مطابق با اعالم امور مالنهینحوه هز خصوص



د و باشیواحد م ریبر عهده مد یواحد خدمات فناور یمربوط به تعهدات مال یحقوق تیمسئول: تيمسئول -8-5

خواهد شد.  دیق یکرد در اساسنامه واحد خدمات فناور نهیموسس در خصوص نحوه هز اتیه انیتوافقات م

 التیتسه یدهواحد مسئول بازپس ریمد ،یبه نام واحد خدمات فناور التیتسه افتیصورت در در نیهمچن

 خواهد بود.

 یمقررات ادار : 9ماده   

با ذکر نام  تیو سا مهر، لوگو، سربرگ یمجاز به طراح یواحد خدمات فناور یملحقات ادار  :ملزومات -9-1

 نیرسانده شود. همچن تهیکم دیبار به تائ کیشده  ی. الزم است موارد طراحباشندیدر آن ها م ایالمدانشگاه  کامل

 باشد.  یبه همراه مهر واحد معتبر م یخدمات فناور احدو ریمکاتبات با امضاء مد هیکل

 یاز دانشگاه، امکان اخذ کد کارگاه یبه علت عدم استقالل حقوق یخدمات فناور یواحدها :پرسنل مهيب -9-2

عقد  قیالزم است از طر یخدمات فناور یپرسنل شاغل در واحدها یلذا تمام خود ندارند.  یمستقل برا مهیب

وظف م یخدمات فناور یواحدها. گردند مهیوابسته به دانشگاه ب یهایتعاون ایها و با شرکت روین نیقرارداد تام

 هستند. یکار و امور اجتماع نیقوان تیبه رعا

 منابع تیریپرسنل خود در سامانه تردد مد یموظف به ثبت تمام یخدمات فناور یواحدها :رفت و آمد -9-3

 هیکل .ندیپرسنل خود اقدام نما یدانشگاه بوده و الزم است نسبت به اخذ کارت تردد برا یو تحول ادار یانسان

 . باشندیمقررات عبور و مرور دانشگاه م تیموظف به رعا یخدمات فناور یپرسنل واحدها

دامنه دانشگاه داشته باشند که متناسب با برند  ریتوانند زیم یخدمات فناور یواحدها :ینترنتيدامنه ا -9-4

 یواحدها یدامنه دانشگاه برا صیتخص ننامهییگردد. مفاد آ یم ییتوسط مرکز محاسبات دانشگاه نها هشد شنهادیپ

 الزماالجراست. یخدمات فناور

 یموسس آن م اتیبر عهده موسس/ه یهر واحد خدمات فناور یتعهدات حقوق تیمسئول: تیمسئول -9-10

اسنامه مگر آنکه در اس .باشد یموسس م اتیه یضااع انیم یبه نسبت مساو تیمسئول نیا تهیباشد و از نظر کم

 گردد. حیاز آن تصر ریغ

 کیهر  مشارکت زانیکه م یارتباط با صنعت: در صورت یارتقا حاصل از قراردادها ازاتیامت یبند میتقس -9-11

که  یخواهد بود. در صورت زانیم نیمالک عملکرد ا ،خاص ذکر گردد تیموسس در آن فعال اتیه یاز اعضا



ذکر شده  یها بر اساس نسبت ازاتیامت مینسبت تقس ،ذکر نگردد تیفعال کیموسس در  اتیمشارکت ه ددرص

موضوع اشاره نشده باشد،  نیکه در اساسنامه به ا یباشد و در صورت یم یدر اساسنامه واحد خدمات فناور

 .خواهد شد میتقس یبه صورت مساو ازاتیامت

  یانسان یروين   -10ماده  

صادر  ییپرسنل حکم اجرا یکارآمد واحد برا یسازمانده یتواند برا یم یواحد خدمات فناور رمدی -10-1

 امهننییواحد مطابق با آ یانسان یرویباشد. ن یم ریتعامالت هر واحد بر عهده مد یحقوق تیاما مسئول .دینما

گردد و واحد خدمات  یو کنترل م تیریدانشگاه، مد یو فناور یپژوهش یاز منابع انسان تیحما و تیریمد

استخدام،  طیشرا نییتع نیخود هستند. همچن یمذکور در حوزه منابع انسان نامهنییمفاد آ تیموظف به رعا یفناور

 و خروج آن ها از خدمت تیمعاف ه،یتنب ع،یشغل، حقوق، انعام، ترف نییعزل و نصب ماموران و کارکنان واحد، تع

 .باشد یم یواحد خدمات فناور ریواحد بر عهده مد یو ساختار داخل التیبر اساس تشک

  

 اسنامهاس -11ماده 

واحد خدمات  سیاساسنامه به همراه مستندات درخواست تاس هیموسس موظف به ارا اتیموسس/ه -11-1

 یگردد. اساسنامه پس از بررس مینامه تنظ نییآ نیا نیباشد و اساسنامه الزم است در چهارچوب قوان یم یفناور

اسنامه با مفاد اس هیدر کل رییو هرگونه تغ دهیرس نشگاهدا یو امضا معاون پژوهش و فناور دییبه تا تهیتوسط کم

ژوهش معاون پ بیو تصو تهیتوسط کم یو بررس یواحد خدمات فناور رهیمد اتیموسس/ه اتیموسس/ه شنهادیپ

 نیو قوان هانامهنییآ ای. درصورت وجود هرگونه ابهام در مفاد اساسنامه و باشدیم ریدانشگاه امکان پذ یو فناور

واحد خدمات  ریمد اراتیحوزه اخت نی. همچنباشدیبا معاونت م ح،یو تشر صیتشخ گاهیو جا تیمسئول ،یباالدست

ه نام نییآ ن،یقوان هیدر چهارچوب اساسنامه و کل یشده و و حیتشر یدر اساسنامه واحد خدمات فناور یفناور

 .دباش یم رهیمد اتیموسس/ه اتیو مصوبات ه ماتیتصم یدانشگاه، مجر یها و دستورالعمل ها

 و توسعه  تيحما -12ماده 



کسب شده  ازاتیقرار گرفته و بر اساس امت یبه صورت ساالنه مورد بررس یخدمات فناور یواحدها -12-1

 امهن وهیش "مطابق با  یخدمات فناور یواحدها یدر نظر گرفته شده برا التیاستفاده از تسه طیشرا زیحا

 .گردند یم "یبه برنامه مراکز خدمات فناور التیتسه صیتخص

  

 و کنترل  یابينظارت، ارز :13 ماده

 یابیدست زانیهستند که م تهیساالنه به کم یبرنامه و اهداف مال هیموظف به ارا یخدمات فناور یواحدها -13-1

 ص. شاخگردد یم یبررس "یخدمات فناور یواحدها یابینامه ارز وهیش"به صورت ساالنه مطابق  ،یاهداف مال به

 عبارت است از:   یناورخدمات ف یواحدها یابیارز یها

 ارتباط با صنعت یها تیفعال یاز محل تمام یحجم وصول  

 انیتعدد و تنوع کارفرما 

 افتهی انیپا یقراردادها  

 یپژوهش-یعلم یدادهایرو یبرگزار  

 یپژوهش یها از برنامه تیمشارکت و حما    

 توسعه نام و برند دانشگاه  

 جذب کارآموز  

  تیمشغول به فعال انیشده و تعداد دانشجو مهیشاغل و بتعداد افراد  

 تخلفات : 14ماده  

 ،قراردادها و درآمدها یساز یدانشگاه، مخف نیو قوان هانامهنییاز آ کی: نقض هرتخلفات قيمصاد -14-1

به برند دانشگاه )موضوع  بیآس قیخارج از موضوع مصوب و مصاد تیعرف و هماهنگ نشده، فعال ریغمراودات 

گردد. تخلفات  یمحسوب م یخدمات فناور یحدهاتخلف وا تیبا اهم قی( از مصادنامهنییآ نیا 7ماده  8تبصره 

 .نامه گردد آیین نیا 15تواند مشمول ماده   یم تهیدر کم یپس از بررس

  

  یانحالل واحد خدمات فناور -15 ماده 



عدم احراز  ایدانشگاه و  یعموم یهانامهنییو آ نیاز قوان ،یواحد خدمات فناور تیدر صورت عدم تبع -15-1

داده شده و در  تهیانحالل به کم شنهادیپ نامه،نییآ نیا 14ماده  بروز تخلفات ایو  یابیشاخص ارز ازیامتحداقل  

در  نیگردد. همچن یبه واحد اعالم م تهیو بر اساس نامه کم تهیوفق نظر کم حاللان ندیفرآ ب،یصورت تصو

و  یفکر ،یکیتمل یها ییاعم از دارا ،یواحد خدمات فناور یها ییاموال و دارا هیصورت انحالل واحد کل

 .باشد یم ایالممتعلق به دانشگاه  یزاتیتجه

  

و  دهیرس شورای پژوهشی دانشگاه بی....................... به تصو خیدر تارتبصره  8ماده و  15نامه در  نییآ نیا

 .دیدانشگاه ابالغ گرد یتوسط معاونت پژوهش و فناور


