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 معاونت پژوهش و فناوري

 
 

 

 

 مقدمه

 اعضايتوسط  بنیانو دانش هاي فناورانهفعالیتتوسعه دانشگاه کردستان در راستاي حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و به منظور 
نماید. علمی تصویب و ابالغ می هیأت اعضايي فناورانه محصول محور هاطرحبا هدف اختصاص گرنت به را نامه نیین آیا علمی، هیأت

، اجرا و نظارت بر ریزيمسئولیت برنامهشود) نامه مرکز رشد نامیده می(که در این آیین د واحدهاي فناور دانشگاهز رشمرک همچنین،
 را برعهده خواهد داشت.نامه نحوه عملیاتی کردن این آیین

 اهداف  -1ماده 

 نامه به شرح زیر است: ترین اهداف این آیینمهم
 بنیانهاي فناورانه و دانشام فعالیته به سمت انجعلمی دانشگا هیأت اعضايترغیب  -1-1

 علمی دانشگاه هیأت اعضايبنیان توسط هاي دانشتوسعه شرکتتأسیس و  -2-1

 علمی دانشگاه هیأت اعضايسازي دانش توسط تجاري -3-1

 فیتعار-2ماده  

 فناورانه  طرح  -1-2

، یطراحفعالیتهاي تحقیقاتی و عملیاتی الزم براي ، تخصصیهاي رتدانش و مها ازبا استفاده در طی آن شود که یگفته م یبه طرح
 رسد. سازي داشته و به طور بالقوه داراي بازار مناسبی باشد، به انجام میقابلیت تجاريکه بنیان دانشک محصول یتوسعه و ساخت 

 فناوريگرنت    -2-2

(مندرج در ماده  توسط شوراي پژوهشی و فناوري دانشگاه دهن شییهاي تعها و شاخصاعتباري است که براساس مالك فناوريگرنت 
حاکم بر  یطبق ضوابط مال تا گیردعلمی قرار می هیأتبه منظور عملیاتی کردن طرح فناورانه در اختیار عضو ، نامه)این آیین 7-1

 نه شود.یدانشگاه هز

 فناورانه مجري طرح  -3-2

طرح  ییهاي اجراتیشبرد فعالیاجرا و پ پیشنهاد، م یمستق تیشود که مسئولیالق مطاعلمی دانشگاه کردستان  هیأت اعضايعضو یا به 
  را بر عهده دارد.فناورانه 

 فناورياعطاي گرنت    شرایط  -3ماده  

 شوند. المللیبینملی یا  سطح ا ارتقاي سطح فناوري درید فناوري کاربردي و ید منجر به تولیبا ي پیشنهاديهاطرح   -1-3

 يگرنت فناور ياعطا نامهنیی آ

 دانشگاه کردستان یعلم أتی ه يبه اعضا 
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 یو ابالغ رسمدانشگاه  ، تصویب در شوراي پژوهشی و فناوريمرکز رشد شورايدر اولیه ب یوري، منوط به تصورنت فنااعطاي گ -2-3
 باشد.یم دانشگاه معاون پژوهشی و فناوريبه مجري از سوي 

تواند برحسب یشگاه مو دان بودهن حاکم بر دانشگاه یتابع قواندر زمینه حق مالکیت فکري مند از گرنت فناوري ي بهرههاطرح -3-3
 یمیقراردادهاي تنظ یباشد. در هرحال در تمامطرح فناورانه ت فکري یبردار از حقوق مالکا بهرهیک، مالک و یشر دآورنده،یمورد پد

 معلوم باشد. طرح فکري  مالکیته در دانشگا یگاه حقوقیت فکري، ضرورت دارد جاکیمرتبط با حق مال
 مشخص خواهد شد. در شوراي مرکز رشدپیشنهادي طرح از ي فناورانه پس از دفاع مجري هاطرح مدت زمان اجراي هریک از  -4-3

مندي در اولویت بهره ي فناورانه،هاطرح محصول محور در صورت برخورداري از شرایط الزم  هاي تحصیالت تکمیلینامهپایان: 1تبصره 
 .از گرنت فناوري قرار خواهند گرفت

 مندي از گرنت فناوري قرار خواهند گرفت.شوند، در اولویت بهرهاجرا می صنعتاي که با مشارکت رانهي فناوهاطرح  :2تبصره  

 طرحتعهدات مجري    -4ماده 

مرکز شرفت کار را به یبه طور منظم گزارش پ  ،مرکز رشد هاينامهآیینطبق  ،ي طرح موظف است در طول اجراي طرحمجر -1-4
 د.یارسال نمامذکور 

ا قادر به ادامه یش زمان اجراي طرح را داشته و یگر، مجري طرح درخواست افزایا مشکالت دیو  یل فنیکه به دال یتدر صور -2-4
د زمان اجراي طرح و رفع ینه تمدیدر زمشوراي مذکور د تا یگزارش نما مرکز رشدد بالفاصله مراتب را به یاجراي طرح نباشد، با

 .نمایدري یگمیتصم یمشکالت احتمال

و  ،برگزاري جلسه دفاع توسط مجري طرح در شوراي مرکز رشد ،خاتمه طرح منوط به ارسال گزارش نهایی طرح به مرکز رشد -3-4
  در زمان تصویب طرح،  مرکز رشدخواهد بود. بسته به نوع طرح، شوراي و شوراي پژوهشی و فناوري دانشگاه تأیید شوراي مذکور 

کرده و آنها را در قرارداد است الزم براي تسویه حساب و خاتمه طرح از مجري طرح درخو  طایشر از موارد زیر را به عنوان  حداقل یکی
 : منعقده با مجري طرح درج خواهد نمود

  یالمللنیبملی یا معتبر ثبت اختراع  یگواهالف) 
 تأیید شوراي مرکز رشد ه محصول با یساخت نمونه اولقابلیت ساخت یا  یگواه ب)

 یمحصول به همراه مستندات تراکنش مال ید صنعتیا تولیو  یفنفروش دانش  یگواهج) 
 نهایی لبرداري از محصوساخت و بهره یگواهد) 
 مرتبط با طرح فناورانه یو جهان یهاي ملز و نشانیارائه مدارك مربوط به کسب جواه) 
 ان براي محصول مورد نظر یاخذ مجوز دانش بنو) 

 گرنت فناوريکرد  نهینحوه هز :5  ماده

د یاز جمله خر(ي مرتبط با اجراي طرح فناورانه هانهیهز یص داده شده را براي پرداخت تمامیتخص گرنتتواند یمجري طرح م -1-5
هاي هاي آموزشی و کنفرانسها و دورهدر کارگاه شرکتمشاوره، ، د خدمات، اجارهیخر، و سخت افزار نرم افزار ،ی، مواد مصرفاتزیتجه

مرتبط  یو تخصص یهاي فننامهیهاي مرتبط با اخذ مجوز و گواهنه یهز، خدمات کارگاهی و آزمایشگاهینه یهزنه، مرتبط با طرح فناورا
 د.ینما مصرف )با طرح فناورانه

 داري شده از محل گرنت فناوري جزو اموال دانشگاه محسوب خواهند شد.یخر یمصرفریلوازم غ :  3  تبصره
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 د:نباشنمیناوري کرد گرنت فهزینهمشمول  موارد زیر -2-5
 هاي حقوق و دستمزد نیروي انسانی تیم اصلی تحقیقالف) هزینه

 تاپ، تبلت، پرینتر و امثال آنها و همچنین هزینه تعمیرات آنهاب)هزینه خرید لپ
 ج)هزینه خرید تجهیزات اداري 

 غیرمرتبط با طرح فناورانه کارگاهید)هزینه خرید تجهیزات عمومی آزمایشگاهی و 

 ص اعتبار یتخص  -6  ماده

مرکز رشد  شوراي تصویب طرح درپس از  خواهد شد. اعتبار الزمن یمأ ه از محل بودجه فناوري دانشگاه تگرنت فناوران یاعتبار مال -1-6
، به طرح مورد نظر اختصاص فناوري دانشگاهمعاون پژوهش و توسط  عقد قرارداد با مجري طرحشوراي پژوهش و فناوري دانشگاه و و 

 . یافت خواهد

افته به ی اختصاصمبلغ گرنت فناورانه است.  (پنجاه میلیون تومان) میلیون ریال 500ي هر طرح فناورانه تا سقف مبلغ گرنت برا -2-6
د که یخواهد گردتعیین شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه آن در مرکز رشد و تصویب  طرح در شوراي بررسیپس از  طرح فناورانههر 

 به مجري طرح پرداخت خواهد شد. در مراحل مختلف طرحشرفت یمتناسب با پ 

 ي فناورانههاطرحپذیرش  هاي  مالك -7  ماده

 :خواهد بود 1ي فناورانه جهت اعطاي گرنت طبق جدول هاطرح پذیرشازات جهت یها و سطوح امتها، مالكشاخص -1-7
 ي فناورانههاطرحها و سطوح امتیازات جهت ارزیابی ها، مالكشاخص: 1جدول 

 ازدهیمالك امتی شاخص
حداکثر 

 امتیاز

 10 قابلیت ثبت پتنت  ثبت اختراع 

 توسعه دانش فنی
 بنیان بودن طرح)(میزان دانش

 10 ابلیت فروش دانش فنی ق
 15 بنیانتولید محصول دانش دبا رویکرموجود در طرح فناورانه  میزان نوآوري

 15 هاي مشابه خارجی فناوريتازگی طرح و نبود نمونه
 10 هاي مشابه داخلی فناوريح و نبود نمونهتازگی طر

 سازي محصولقابلیت تجاري

 5 پذیري فنی طرحامکان
 5 پذیري اجرایی طرحامکان

 10 ارزش اقتصادي فناوري
 10 پتانسیل بازار (میزان نیاز به محصول در بازار)

 5 سازي سوابق و تجارب تخصصی مجري طرح در زمینه فناوري و تجاري
 5 گذاربلیت جذب سرمایهقا

 100 جمع کل امتیازات 
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طرح (که توسط مرکز رشد  فرم پیشنهاددر ابتدا مجري طرح بایستی  زیر خواهد بود:ي فناورانه به شرح هاطرح پذیرش فرایند -2-7
نفر داور تخصصی  راي دوآنرا ب ،تکمیل نموده و تحویل مرکز رشد دهد. مرکز مذکور پس از ارزیابی اولیه طرح را )گرددمیطراحی 

داوران، در صورتی که طرح مورد تأیید داوران قرار گرفته باشد، طرح مربوط به حوزه فناوري ارسال خواهد نمود. پس از گردآوري نظر 
در صورت تصویب طرح در . پیشنهادي با حضور داوران و مجري طرح در جلسه شوراي مرکز رشد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

 .مذکور، طرح جهت تصمیم نهایی به شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ارجاع داده خواهد شد شوراي
رشته تخصصی مرتبط با فناوري مورد آموخته یا دانش علمی و یک نفر دانشجو هیأتدر تیم تحقیق بایستی حداقل یک نفر عضو  -3-7
 نشگاه کردستان باشند.از دابایستی آموخته مذکور حضور داشته باشد. دانشجو و دانشنظر 

امتیازات  %60یستی حداقل بابرخوردار گردد، فناوري گرنت ي مرکز رشد قرار گرفته و از براي آنکه طرح مورد تأیید شورا :4 تبصره
 را کسب نماید. درغیر اینصورت اعتباري به آن تعلق نخواهد گرفت. 1مندرج در جدول 

 
 دانشگاه سهیرئ اتیهجلسه در  ،1397/ 22/12 مورخ دانشگاه پژوهش و فناوريشوراي  جلسه درتبصره  4ماده و  7نامه در ن یین آیا

 باشد. یقابل اجرا م 19/1/1398خ یاز تارو به تصویب رسید  21/7/1398جلسه هیأت امنا دانشگاه مورخ  درو  1398/ 19/1 مورخ

 


