
 دانشگاه کاشان هایهای/پژوهشکدهدانشکده و کارآفرینی ینوآور سرایپذیرش دانشجویان در  نامهشیوه

  : مقدمه

به منظور ایجاد بستر الزم برای شکوفائی ایده های دانشجویان و آماده ابتکارات راهبردی دانشگاه کاشان و  6و  5و  4و  3در راستای بند 

نوآوری در روشها و هر آنچه که موجب ایجاد کسب و کار جدید برای آنان با همکاری اعضای  و محصول، خدماتسازی آنها به جهت ایجاد 

.  این گردد می ایجاددانشکده ها و پژوهشکده ها  نی دری و کارآفرینوآور سرای ،هیئت علمی و در قالب فعالیتهای فردی یا گروهی گردد

دانشجویان فعال در آن اقدام به تدوین  لپتانسی از استفاده منظور به و ها/پژوهشکدهها دانشکده های با در نظر گرفتن نوع فعالیتمراکز 

 نیاهداف ا شبردیپ یبرا یاسبمن ییاجرا یبازو لیپتانس نینموده است تا با استفاده از ا کارآفرینیی و نوآور سرای ساختار تشکیالتی جامع

نوآوری و فرهنگ و اخالق  جیو ترو تیتقو ت،یمنظور حما به انیبن مختلف دانش یها در حوزه سرا این. دینما جادیدر هر دانشکده ا تیریمد

ی و تجاری نیو کارآفر یآورنو هیدر تحقق روح انیدانشجو تیو خالق یاز توانمند یریبهره گ نچنیو هم کاشان در دانشگاه  تجاری سازی

 .دازندی پرم تیبه فعال ییدانشجو یپرنشاط علم یدر فضا سازی

 تعاریف -1ماده 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوزارت: 

 دانشگاه کاشاندانشگاه: 

 معاونت نوآوری و اقتصادی دانشگاه:معاونت: 

  مرکز نوآوری و تجاری سازی و مرکز کارآفرینیمرکز: 

 مرکز تسهیالت و امکانات از استفاده متقاضی و ایده صاحب دانشجویی تیمهای یا دانشجو متقاضی:

 عضو هیات علمی دانشکدهاستاد مشاور: 

 باشد می...  و پژوهشی مراکز ها، پژوهشکده ها، دانشکده از اعم پژوهشی دانشگاه کاشان آموزشی مراکز :دانشکده

 دانشکده کارآفرینی و فناوری پژوهشی، معاونمعاون: 

 اهداف -2ماده 

 یتخصص یها دهیا ییشناسا یمناسب براایجاد بستر  .1

 یساز یمرتبط با تجار یها ستمیو س ها ربخشیبا سا دهیارتباط مناسب صاحبان ا جادیا .2

 یدر حوزه تخصص نینو یها یفناور توسعه .3

 و محصوالت فناورانه یها به فناور آن لیو تبد ها دهیدر پرورش ا  سهم دانشکده شیافزا .4

 انیدانشجو ینیو کارآفر یپژوهش ،یبرنامه علم فوق های تیساختن فعال نهینهاد .5

 دانشگاه نوآوری و تجاری سازی یاز مشارکت آنان در ارتقاء فضا یرینخبه و ممتاز و بهره گ انیدانشجو جذب .6

 و بازار کار کشور یمختلف صنعت های دانشگاه با بخش یوندهایدر جهت پ انیدانشجو یاز توان علم یریگ بهره .7

 بازار و صنعت یازهایدر جهت پاسخ به ن تیبروز خالق یبستر مناسب برا جادیا .8

 از دانشگاه به صنعت یانتقال فناور یبرا یبستر جادیا .9

 انیدانشجو نوآوری ییو شکوفا تیخالق ختنیاستعدادها و برانگ یتجل یمناسب برا نهیزم جادیا .11

 یکار گروه های تیدر فعال انیسطح مشارکت و رقابت دانشجو شیافزا .11

 دیبا اسات انیدانشجو یارتباط کار تیتقو .12

 ها حل به دست آوردن راه تیآن و در نها لیبازار و تحل یازهاینظرات و ن افتیمناسب جهت در یفضا جادیا .13

 ایجاد بستر الزم برای جهت دهی پایان نامه ها به سمت تحقیقات کاربردی و درآمدزا .14

 



 دانشکدهی و کارآفرینی نوآور: شورای 3ماده 

درخواست متقاضیان الزم است که توسط شورای نوآوری دانشکده مورد  به آنها  به منظور پذیرش متقاضیان و دراختیار قراردادن امکانات

، مدیر گروهها، مدیر معاون پژوهشی، فناوری و کارآفرینی دانشکده ،رئیس دانشکده عبارتند از: شورابررسی و تایید قرار گیرد. اعضای این 

 .یا نماینده مرکز کارآفرینی

 کار شورا روش: 4ماده 

به معاون دانشکده تحویل می دهند سپس با بررسی طرح  را مشاور درخواست کتبی با تایید استاد مربوطه و پس از تکمیل فرممتقاضیان 

 صادر می گردد. و تسهیالت مصوب سرا استفاده از امکاناتدر شورا مجوز 

 سرای نوآوری و کارآفرینی امکانات و خدمات: 5ماده 

 جلسات اتاق .1

 پرسرعت نترنتیا .2

 دانشگاه های کارگاهی و شگاهیاز خدمات آزما ها میت یمناسب جهت استفاده حداکثر طیشرا جادیا .3

 ریگذاران خطرپذ هیارتباط با سرما یاز بسترها استفاده .4

 نوآوری و تجاری سازی  یها به شبکه یجهت معرف دادهایرو یبرگزار .5

 مربوطه عیارتباط با صنا یاستفاده از بسترها امکان .6

 مستقر یها میت یو معنو یماد یازهاین ریسا یحداکثر نیجهت تأم یریگیپ .7

 فعال در مرکز یکارشناس انیدانشجو یمعدل برا شیافزا بیجهت اعمال ضر یریگیپ .8

 پیگیری جهت اعمال مشوق های مناسب برای اساتید فعال در مرکز  .9

و پارک  انشگاهارآفرینی، مرکز رشد دمرکز ک (TTO) ژیانتقال تکنولو توسعه و خدمات و مشاوره دفتر امکانات، از یمند بهره .11

 یساز یدر تجار عیمنظور تسر به غیاث الدین جمشید کاشانی

 ی مرکز نوآوری و تجاری سازی و شتاب دهنده های مستقر و خدمات مشاوره ا امکانات .11

 دانشگاه ی و مشاوره ایاز خدمات آموزش ها میت یمناسب جهت استفاده حداکثر طیشرا جادیا .12

 استفاده از تسهیالت مصوب در صورت تامین اعتبارامکانات  .13

 تامین تجهیزات اداری و سخت افزاری مورد نیاز پذیرفته شده در حد امکان دانشگاه .14

 یمال و منابع حمایتهای اعتبار: 6ماده

   اعتبار حمایتهای مالی از محل اعتبارات و ردیفهای مصوب و مرتبط، درآمدهای دانشکده، اعتبارات دانشکده، درآمدهای

 اختصاصی دانشگاه و حمایتهای خیرین، صندوقهای نیکوکاری و صندوقهای خطرپذیر می باشد.

 تحویل نماید. معاون دانشکدهو به  پیوست را تکمیل 2فرم الزم است که متقاضی جهت دریافت کمک هزینه  :1 تبصره

 مرتبط در کشور های از صندوق ی سازیمرتبط با تجار یها از وام مندی  و کمک در بهره تیحما 

: کمکهای مالی به متقاضی به تشخیص شورا و تایید معاونت نوآوری و اقتصادی دانشگاه بر اساس شیوه نامه مالکیت 2تبصره

 فکری دانشگاه صورت خواهد گرفت.

 

 رشیپذ اریمع: 7ماده 

تحت نظارت یکی از اعضاء هیات علمی )استاد مشاور( دانشکده درخواست را به  (پیوست)1شمارهدانشجو پس از تکمیل تیم کاری و  فرم 

شرائط الزم برای متقاضیان  صادر خواهد شد.سرا اجازه شروع فعالیت در  و تصویب در شورا معاون پژوهشی دانشکده داده و پس از بررسی

 به شرح زیر می باشد:



 مناسب و عزم جدی برای به بهره وری رساندن آن توسط دانشجو یا تیم دانشجوی تشکیل شده دهیا ایداشتن طرح  .1

 قابل قبول یفناور سطحداشتن  .2

 یاقتصاد یسوددهامکان  .3

 یبه دانش فن یدسترس امکان .4

 مربوطه تخصصی – یمرکز نوآور یدازهاچشم ان یها تیبا اولو دهیا ایطرح  ییهمسو .5

 اجرا بودن آن و قابل دهیشرح مشخص و واضح از ا .6

 در طرح تیو خالق ینوآور داشتن .7

 کسب بازار ییتوانا .8

 طرح یدر روند اجرا یو حقوق یوجود منع قانون عدم .9

 رشیپذ : فرآیند8ماده 

 دانشکده.و کارآفرینی  ینوآورسرای مربوط به  )پیوست( ارسال فرم .1

  شورا توسط ها طرح و ها فرم یبررس .2

 ها در شورا دهای و ها طرح یجهت ارائه حضور دهیبرگز دهیدعوت از صاحبان طرح و ا .3

 تیجهت شروع فعال یکار یفضا صیو تخص یینها یانتخاب طرح ها .4

موفق به تحقق  هیمدت زمان اول یط یدر تالش باشد ول شده نییبه اهداف تع دنیچنانچه هسته فناور در جهت رس :3 تبصره

 ریو در غ .گردد یم دیزمان حضور هسته در مرکز تمد رسد، یم شورا دییو به تا هیته متقاضیکه  یگزارش یهدف خود نگردد، ط

 گردد. رجاز مرکز خا دیصورت با نیا

 و استقرار تیعضو: 9ماده 

 یخروج گروه اعالم م تیدر صورت عدم موفق رسد، یبه اثبات م دهیا ایانجام طرح  یریدوره امکان پذ نیدر ا: ماهه 4 هیدوره اول .1

 .گردد

گذاری مرکز  استیس یشورا دیینموده اند با تا یط تیرا با موفق هیکه دوره چهار ماهه اول ییدوره طرح ها نیدر ا: ماهه 8 دوره .2

 در مرکز نوآوری و تجاری سازی دانشگاه و ثبت شرکت یابیطرح و اخذ مجوزها، بازار لیتکم یبرا نوآوری و تجاری سازی دانشگاه

 .ابندی یاستقرار م

ماه دوره  6 توانند یم یتخصص یحام یفناورانه دارا یطرح ها یدارا یواحدها ،گذاری استیس یبا موافقت شورا :4 تبصره

 .ندینما دیاستقرار را تمد

 : استاد مشاور10ماده

می باشد که متقاضی تحت نظارت ایشان بر روی ایده مورد نظر فعالیت استاد مشاور یکی از اعضاء محترم هیات علمی دانشکده  .1

 می نماید. در صورتی که ایده از طرف استاد مشاور مطرح شده باشد در فرم یک قید گردد.

اجرای  ( )طراحی، تدوین و4از جدول  13های اجرایی، بند نامه ارتقاء )فعالیتاز آیین 4مشاور بر اساس ماده  امتیاز فعالیت استاد .2

گردد. امتیاز به ازای هر سرپرستی ها و فعالیت با هدف افزایش کارایی و اثربخشی نظام آموزش عالی( محاسبه و اعمال میبرنامه

یک امتیاز پژوهشی در مصوب شود. همچنین به ازاء هر تیم سال درنظر گرفته میمتیاز تا سقف سه امتیاز در هر تیم یک  ا

 می گردد.پژوهانه سال بعد منظور 

 دانشگاه رسید و از  و فناوری به تصویب شورای پژوهشی  18/6/1399تاریخدر  تبصره 4و  ماده 11 ،مقدمه 1ی حاضر با نامهشیوه

 گردد. سال جهت اجرا ابالغ می 2برای مدت  1399-11نیمسال اول سال تحصیلی 


