
 

 

 

 

 معاونت پژوهش و فناوری

 گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 

 

 

 مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند اساسنامه

 با همکاری پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

 

 

 

 

 

 

 اساسنامه نوع سند: 7931اردیبهشت: تاریخ تصویب

 1تعداد صفحات: 7931مهرماه  ویرایش)بروزرسانی(:تاریخ 

 

 :تهیه کننده (هگروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامع )مدیر پور مطلقدکتر ناصر ولی

 مراجع بررسی کننده شورای راهبردی مرکز نوآوری و شتابدهی -هیات رئیسه 

 تایید کننده: )معاون پژوهش و فناوری( حمیدرضا نجفیدکتر 

 مسئول بروزرسانی (هگروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامع مدیر و  )مسئول مرکز نوآوری و شتابدهی دکتر علی سعیدی

 

 

 

 

 

 شماره سند:

UB-RES-G3197/Rev13 



 شماره سند

UB-RES-G3197/Rev13 

 اساسنامه مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند
 

 
 
 
 
 

 معاونت پژوهش و فناوری
 

 صفحه

8 

 تاریخ ویرایش

3197 اردیبهشت  

 

 مقدمه

نوآورانه کسب و کار، در سالهای مراکز نوآوری و شتابدهی بمنظور حمایت از افراد و گروه های خالق و ایده های 

 ار اند. عمده مخاطبین این مراکزاخیر مورد توجه بخشهای دولتی و خصوصی مختلف در سراسر دنیا قرار گرفته

ور پرورش یافته و به دانشجویان تشکیل می دهند. ایده های کسب و کار نوآورانه در مسیر برنامه های مراکز مذک

  .شوندبازار تقاضا نزدیک می

رکت های ش (،دانشگاهیان )اساتید، فارغ التحصیالن و دانشجویان، افراد نخبه، مخترعین و مبتکرینبر این اساس، 

که دارای طرح یا ایده جدید دانش محور می  و واحدهای تحقیق و توسعه شرکتها و سازمانهای مختلف خصوصی

 گیرند.دانشگاه قرار می نوآوری و شتابدهیدر زمره مخاطبین مرکز  باشند

 تعاریف: -1ماده 

دهی نوآوری را با حمایت مادی و معنوی معاونت علمی و  دانشگاه بیرجند، مرکز شتاب سازمان موسس:( 1-1

فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری خراسان جنوبی تأسیس نموده که از این به بعد در این اساسنامه 

 شود.نامیده می« دانشگاه»

است که درخصوص کلیه  6شورایی متشکل از ترکیب اعضای مندرج در ماده  :راهبردی مراکز شورای( 1-2

برنامه های مورد نیاز و درخواست های واصله مرتبط با اهداف، خط مشی و سیاستهای مرکز نوآوری و مرکز 

 شتابدهی دانشگاه تصمیم گیری می نماید.

های تحقیقاتی و ها و آزمایشگاهر است که با همکاری گروههای نوآومرکزی متشکل از گروه :1مرکز نوآوری( 1-3

های کوتاه مدت و بلند مدت )حداکثر  متخصصین مربوطه، محصوالت و خدمات جدید را در چهارچوب برنامه ریزی

 دهند.می و پرورش ارائه سه سال(

شتاب دهنده آخرین حلقه از نهاد تقویت کننده نوآوری و خالقیت است. مرکز شتابدهی  :2مرکز شتابدهی( 1-4

کوتاه مدت )حداکثرشش  شود که با برگزاری دوره های فشرده و اجرای برنامه های حمایتیبه مرکزی گفته می

آیندی تسریع فر گیری شرکتهای نوپا را دارد. ایده اصلی یک شتابدهنده درموفقیت و شکلدر قصد تسریع  ماه(

                                                           
1. Innovation Center 
2. Accelerator 
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گذار و تشکیل دهنده ها به آمادگی گروه های نوآور برای جذب سرمایهدهد. شتاباست که در مرکز نوآوری رخ می

توانند دارای شخصیت حقوقی مستقل و خصوصی ها میدهندهکند. شتابشخصیت حقوقی مستقل آنها کمک می

 ستقر در خود شوند.مهای استارت آپتوانند مالک بخشی از سهام بوده و می

وکار شفاف  مرحله قبل از ایجاد یک کسب یا گروه های نوآور هاپ: استارتا/ گروه های نوآور 3استارتاپ( 1-5

ها به دنبال نشده است و آنها نیز معموالً ثبتشان مشخص نشده و شخصیت حقوقی آنهستند که مدل کاری

 های نوآور یاها، معموالً حول ایدهان ممکن هستند. استارتاپوکار مناسب در کمترین زم یافتن سریع مدل کسب

هایی برای کسب درآمد از آن های نو، در جستجوی روشفکر، با ایدههای خوششوند. درواقع گروهخالق بنا می

 ایده و تولید انبوه محصوالت یا خدمات مبتنی بر آن ایده هستند.

های مختلف ها مهارتمدت هستند که در آنترویجی کوتاه-آموزشیی : رویدادها( رویدادهای کارآفرینی1-6

، 4شود. این رویدادها تحت عناوینی از قبیل استارتاپ ویکندکنندگان آموزش داده میکارآفرینی و نوآوری به شرکت

موزشی و ... های آها و دورهها، کارگاهها، گردهمایی، همایش7، ماشین استارتاپ ناب6، استارتاپ گرایند5بوت کمپ

  شوند.در دنیا برگزار می

 اهداف:  -2ماده 

 ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری های مورد نیاز جامعه( 2-1

 حرکت به سمت کارآفرینی مبتنی بر نوآوری( 2-2

ایجاد فضای الزم جهت رشد و گسترش واحدهای دانش بنیان و کمک به این واحدها جهت تولید و توسعه ( 2-3

 خدماتمحصوالت و 

 محوروکارهای نوپای دانشها و کسببسترسازی برای ایجاد، گسترش و رشد استارتاپ( 2-4

 ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت کارآفرینان، دانش آموختگان دانشگاهی و فناوران( 2-5

 ایجاد زمینه های الزم برای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی( 2-6

                                                           
3. Start-up 
4. Startup Weekend 
5. Boot Camp 

6. Startup Grind 
7. Lean Startup Machine 
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 به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری )خدمات و محصوالت(کمک ( 2-7

 توسعه شبکه همکاری بین بخشهای تحقیقاتی و محیط کسب و کار( 2-8

 تجاری کردن نتایج تحقیقات علمی دانشگاه در راستای حمایت از تحقیقات دانشگاهی از طریق درآمدزایی( 2-9

 بنیان مبتنی بر ایده های قابل تجاری شدن در شروع فعالیتشانکاهش خطر پذیری شرکتهای نوآور و دانش ( 2-11

 وظایف: -3ماده 

( شتابدهی در توسعه اکوسیستم کارآفرینی از طریق برگزاری رویدادهای کارآفرینی از قبیل استارتاپ ویکند، 3-1

های آموزشی و ... و رهها و دوها، کارگاهها، گردهماییبوت کمپ، استارتاپ گرایند، ماشین استارتاپ ناب، همایش

 هایا حمایت از برگزاری آن

 ( شناسایی و راهنمایی گروه ها و افراد صاحب ایده های نوآورانه و حمایت از آنها در قالب مرکز 3-2

( مشاوره، راهنمایی و حمایت در تامین منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی و ... و بازاریابی و بطور کلی نزدیک 3-3

 ی گروه های مستقر در مرکز نوآوری دانشگاه به بازار و سوددهیشدن ایده ها

 های موردنیاز ها در مرکز شتابدهی و ارائه خدمات و مشاورهدهندهایجاد یا پذیرش عضویت شتاب( 3-4

 های مستقر در مرکز؛استارتاپ

ا و هها و استارتاپرشد گروهها، روند دهنده( نظارت بر کیفیت برگزاری رویدادهای کارآفرینی، عملکرد شتاب3-5

 تحلیل مستمر بر دستاوردها باهدف افزایش کارایی مرکز.

 :ارکان مرکز -4ماده 

 ( دانشگاه4-1

 ( شورای راهبردی مراکز4-2

 ( مرکز نوآوری4-3

 ( مرکز شتابدهی4-4

 دانشگاه:وظایف  - 5ماده 

 کزامالی موردنیاز مر ( تأمین5-1
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 نوآوری و مرکز شتابدهی به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و با حکممرکز  انانتصاب مدیر( 5-2

 دانشگاهرییس 

 با حکم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  کزااعضای شورای راهبردی مرسایر انتصاب (5-3

 مرکز ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی ( تأمین5-4

 دانشگاه ( پیشنهاد انحالل مراکز به هیات امنای5-5

 هیات امنای دانشگاهبه مراکز تغییر اساسنامه  ( پیشنهاد5-6

 :کزاترکیب شورای راهبردی مر - 6 ماده

 یس شورا(معاون پژوهش و فناوری دانشگاه )رئ( 6-1

 ( رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه6-2

 ( مدیر مرکز نوآوری6-3

 مدیر مرکز شتابدهی( 6-4

 پارک علم و فناوری استاننماینده ( 6-5

 نفر از افراد متخصص و صاحب نظر در حوزه نوآوری و کارآفرینی ( دو6-6

 .شوندمیسال منصوب  3به مدت  معاون پژوهش و فناوری دانشگاهحکم  موجببه 6-6 موضوع بندتبصره: اعضای 

 کز:اوظایف و اختیارات شورای راهبردی مر -7ماده 

 کزاهای مالی و اجرایی مرسیاستتصویب خط و مشی، ( 7-1

 های مصوب جهت ارائه به ریاست دانشگاه کز بر اساس شاخصاتأیید تراز مالی )حساب سود و زیان( ساالنه مر( 7-2

 و ارائه به رئیس دانشگاه کزاتصویب برنامه، بودجه، راهبردها، اهداف بلندمدت و... مر( 7-3

 کزامرها و ضوابط اجرایی نامهتصویب آیین( 7-4
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 کزاتعیین چارچوب برگزاری رویدادهای کارآفرینی موردحمایت مر( 7-5

 ای آنهاکز و بررسی عملکرد دورهاتعیین چارچوب فعالیت واحدهای نوآور عضو مر( 7-6

 پیشنهاد اصالح یا تغییر اساسنامه به ریاست دانشگاه( 7-7

 کز به ریاست دانشگاهاپیشنهاد انحالل مر( 7-8

 کزاعملکرد دوره ای مربررسی ( 7-9

برگزاری رویدادهای  تأیید منظور استقرار گروه های نوآور در مرکز،بهواصله  هایدرخواستبررسی ( 7-11

 مراکز زیر نظر مرکز بر طبق ضوابط مصوب شورای راهبردی هادهندهاندازی شتابراهکارآفرینی و یا 

 وظایف مدیر مرکز نوآوری -8ماده  

 دانشگاهو مراکز ، ضوابط اجرایی و ساختار مرکز جهت ارائه به شورای راهبردی هانامهآیین تهیه( 8-1

 مراکز شورای راهبریبه  ارائهساالنه و  و بودجهبرنامه تهیه و تنظیم ( 8-2

 کزااداره کلیه امور مرکز بر طبق اساسنامه و مصوبات شورای راهبردی مر( 8-3

 لند مدت در راستای افزایش کمی و کیفی گروه های مستقر در مرکز برنامه ریزی کوتاه مدت و ب( 8-4

 بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز تأمینو اتخاذ تدابیر الزم در  ریزی( برنامه8-5

 هر مرحله از استقرار و نظارت مداوم بر اجرای صحیح این برنامهدر  گروه های نوآور( دریافت برنامه رشد 8-6

طبق برنامه زمانبندی مصوب  ( پیگیری حمایتهای الزم در مسیر رشد ایده های نوآورانه کاری مستقر در مرکز8-7

 برای رشد گروه های نوآور مستقر )حداکثر سه ساله(

عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز با کلیه بررسی قرارداد فی مابین مرکز و گروه های نوآور متقاضی استقرار و ( 8-8

 د حقیقی و حقوقیافرا

ای و همچنین ( ارتباط و تعامل سازنده با مرکز شتابدهی، مرکز جوار دانشگاهی آموزش مهارتهای فنی و حرفه8-9

 شرکتهای زایشی دانشگاه به منظور استفاده از پتانسیل در نظر گرفته شده در این بخشها
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برای حصول اطمینان ی نوآور مستقر در مرکز هاگروهفعالیت  و نظارت بر برگزاری رویدادهای کارآفرینی( 8-11

 و ارائه گزارش عملکرد به شورای راهبردی مراکز شدهبینیپیشبا اهداف  هافعالیتاز انطباق 

( پیگیری حضور واحدهای کاری واجد شرایط جهت شرکت در نمایشگاه ها و رویدادهای فن بازار و استارت 8-11

 آپ و ...

 شتابدهیوظایف مدیر مرکز -9ماده 

 دانشگاهو مراکز ، ضوابط اجرایی و ساختار مرکز جهت ارائه به شورای راهبردی هانامهآیین تهیه (9-1

  شورای راهبری مراکزبه  ارائهساالنه و  و بودجهبرنامه تهیه و تنظیم ( 9-2

 کزااداره کلیه امور مرکز بر طبق اساسنامه و مصوبات شورای راهبردی مر( 9-3

و تایید صالحیت بخش خصوصی متقاضی جهت راه اندازی شتاب دهنده  هادهندهاندازی شتابراهپیگیری ( 9-4

 پس از تایید شورای راهبردی مراکز ها

 بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز تأمینو اتخاذ تدابیر الزم در  ریزی( برنامه9-5

 برای فعالیت شتابدهنده های تخصصی در حوزه های مورد نیاز منطقه بلند مدت ریزی کوتاه مدت و( برنامه9-6

 ( برنامه ریزی رویداد های کارآفرینی زمان بندی شده با رویکرد متناسب با اهداف مرکز شتابدهی9-7

( شناسایی گروه های دارای ایده های کاری نوآورانه که توجیه اقتصادی الزم برای جذب بازار تقاضا را  داشته 9-8

و  ماهه 6باشند و پیگیری روند استقرار در مرکز شتابدهی و سپری کردن دوره و آموزشهای فشرده حداکثر 

 حمایتهای الزم از این گروه ها در این مدت

( بررسی قرارداد فی مابین مرکز و گروه های متقاضی استقرار با درنظر گرفتن سهم مرکز از سهام شرکت 9-9

 ایندگی از مرکز با کلیه افراد حقیقی و حقوقیعقد قرارداد به نممربوطه و 

ای و همچنین ارتباط و تعامل سازنده با مرکز نوآوری، مرکز جوار دانشگاهی آموزش مهارتهای فنی و حرفه (9-11

 شرکتهای زایشی دانشگاه به منظور استفاده از پتانسیل در نظر گرفته شده در این بخشها
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مربیان و مشاوران زبده داخل و خارج استانی در مرکز و مطالبه برنامه ( پیگیری جذب و همکاری مداوم 9-11

 کاری آنها و ارزیابی عملکرد مداوم برنامه مذکور 

های مستقر در مرکز و عملکرد شتابدهنده های گروهنظارت بر برگزاری رویدادهای کارآفرینی، فعالیت ( 9-12

و ارائه گزارش عملکرد به شورای  شدهبینیپیشبا اهداف  هافعالیتبرای حصول اطمینان از انطباق فعال در مرکز 

 راهبردی مراکز

 منابع مالی -11ماده 

 :شوددانشگاه از منابع زیر تامین می نوآوری و مرکز شتابدهی بودجه ساالنه مرکز

 شودمی تأمیناز محل اعتبارات عمومی کشور ( 11-1

 مالی اشخاص حقیقی و حقوقی های( کمک11-2

 ی مرکزهافعالیتدرآمد حاصل از ( 11-3

 غیردولتیدولتی و  هایسازمانپژوهشی و اجرایی با  قراردادهایعقد ( 11-4

 ( سود حاصل از فروش محصوالت و خدمات قابل عرضه به بازار تقاضا متناسب با سهام متعلق به دانشگاه11-5

 تغییر و اصالح اساسنامه -11ماده 

ویب و با تص دانشگاهبررسی اصالح توسط  وکز ابه پیشنهاد شورای راهبردی مرهرگونه تغییر در این اساسنامه 

 صورت خواهد گرفت. هیات امنای دانشگاه

 -11ماده 

تبصره، پس از تأیید در ........... جلسه هیات امنای دانشگاه بیرجند مورخ  1ماده و  11این اساسنامه در یک مقدمه 

 به تصویب رسید. 1397اردیبهشت 

 


