
 توسط بنیان دانش شرکتهای تاسیس نحوه و شرایط دستورالعمل اجرایی نامه آئین 

 دانشگاه مشارکت با یا و علمی هیئت اعضای

 

  مقدمه  

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در  02/4/79 مورخ97197/11راستای اجرای بخشنامه شماره  در

 و علمی هیئت اعضای توسط بنیان دانش شرکتهای تاسیس نحوه و شرایط دستورالعمل» خصوص

 استفاده و فناوری و علمی نوآوران از پیام نور دانشگاه حمایت منظور بهو « دانشگاه مشارکت با یا

، دانشجویان و دانش آموختگان مخترع، مبتکر و کارآفرین علمی هیأت توانایی اعضای و ظرفیت از

نشست عادی هیئت امنای دانشگاه و همچنین جهت اجرایی شدن مصوبه چهل و ششمین  دانشگاه

مبنی بر موافقت با مشارکت دانشگاه در سهام شرکت های دانش بنیان ، این  4/10/74در تاریخ 

   آئین نامه تدوین می گردد .

 تعاریف  – 1ماده   
بنیان: شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور  دانش هو موسس شرکت 1–1

افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل  هم

سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید  گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری

رتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای های ب کاال و خدمات( در حوزه فناوری

 و در این آئین نامه شرکت نامیده می شود. شود مربوط تشکیل می

عضو هیأت علمی: کلیه اعضاء هیئت علمی اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی و اساتید  0–1

 پیام نور تدریس نموده اند.سال به صورت مستمر در یکی از مراکز دانشگاه سه مدعو که حداقل 

نماینده دانشگاه: شخص حقیقی می باشد که دانشگاه به موجب قانون تجارت کتباً برای  9 –1

 حضور در مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت معرفی می نماید.

شورای عالی راهبردی و تصمیم گیری در خصوص شرکتهای دانش بنیان : شورایی مستقر  4 -1

دانشگاه که سیاستهای کالن دانشگاه پیام نور درخصوص شرکتها و موسسات  در سازمان مرکزی

 نامیده می شود. شورادانش بنیان در دانشگاه را تعیین می کند و در این آئین نامه 

کمیته استقرار و نظارت بر شرکتها و موسسات دانش بنیان : کمیته ای مستقر در مراکز استانها  1-9

و نظارت بر عملکرد ایشان که در  ی دانش بنیانیس و استقرار شرکتهابه منظور هماهنگی در تاس

 این آئین نامه کمیته نامیده می شود .

 



 

 اهداف تشکیل شرکت  - 2ماده   

 رفع در آن علمی هیأت اعضای و دانشگاه های توانایی کامل کارگیری به ی زمینه ایجاد 0-1

 .اقتصادی جامعه و علمی نیازهای

 .پژوهشی های یافته سازی تجاری 0 -0

 عرضه امکان نمودن فراهم و کاربردی علمی های فعالیت برای علمی هیأت اعضای ترغیب 0-9

 نیز و علمی هیأت اعضای درآمد افزایش وامکان جامعه در تجاری به شکل پژوهشی های فعالیت

 .دانشگاه از این طریق اختصاصی درآمدهای

 .آموختگان دانش برای مناسب شغلی های فرصت ایجاد 0-4

 به ارائه قابل محصول به نظری دانش تبدیل جهت در خطرپذیر گذاری سرمایه از حمایت 0-9

 .جامعه بازارهای

 به توسعه کشور دستیابی راستای در دستی باال اسناد در نظر مورد کارآفرین دانشگاه تحقق 0-6

 .پایدار

  شرکت فعالیت ی زمینه - 3ماده   

 حل راستای در آنها تکمیل و بنیادی و ای توسعه کاربردی، های پژوهش گونه هر انجام 9-1

 .تجاری صورت به عرضه قابل محصول  تولید یا جامعه مشکالت

  .فناوری توسعه جهت نو های راه ابداع و نوین فناوری با محصوالت تولید 0 –9

 مولد کار و کسب توسعه و ایجاد جهت خدمات ی ارائه 9-9 

 و کار و کسب تولید، های روش کردن بهینه و موجود های فناوری توسعه خدمات انجام 9-4

 .جایگزین  های فناوری بکارگیری
 ارایه خدمات تخصصی و مشاوره ای در زمینه های علمی، تحقیقاتی و فنی 9-9

           شورای عالی راهبردی و تصمیم گیری در خصوص شرکتهای دانش بنیان - 4ماده 

 )شورا(
 عبارتند از : شورااعضای شورای عالی در محل سازمان مرکزی مستقر است .    

 (شورا رئیس دانشگاه پیام نور یا نماینده تام االختیار ایشان ) رئیس  -

 (شورامعاون پژوهش و فناوری دانشگاه ) نائب رئیس  -

 معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه -

 (شورامدیر کل دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت ) دبیر  -



 نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری )بر اساس تفاهم نامه فیمابین ( -

 نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت )بر اساس تفاهم نامه فیمابین ( -

 رئیس دفتر امور حقوقی دانشگاه  -

 از روسای استانها به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  نفر یک -

در زمینه مرتبط با شرکت ها و موسسات دانش بنیان  دارای تجربهدو نفر از اعضای هیئت علمی  -

 به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 

ن به صاحب نظر در زمینه مرتبط با شرکت ها و موسسات دانش بنیا بخش خصوصیاز نفر  یک -

 پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه 

 .شودمی صادر شورا  رئیس توسط شورا اعضای احکام:  تبصره

 شوراو اختیارات شرح وظایف  1 - 4

 تعیین سیاستهای کالن دانشگاه در خصوص شرکت ها و موسسات دانش بنیان  -

 مربوط به شرکت ها و موسسات دانش بنیان تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی  -

 تعیین ساز و کارهای حمایتی و نحوه نظارت بر عملکرد شرکت ها و موسسات دانش بنیان -

مدیریت و نظارت کلی بر اجرای برنامه ها و نیز نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با  -

 شرکت ها و موسسات دانش بنیان 

ص تاسیس شرکت ها و موسسات دانش بنیان و صدور مجوز خصوبررسی درخواست استانها در  -

 الزم 

 شورادبیر خانه و اختیارات شرح وظایف  2 – 4

 تصویب در شوراتهیه پیش نویس آئین نامه های مربوطه برای  -

 آن بر اساس ضوابط موجود  اولیه و بررسیبرای ایجاد شرکت دریافت درخواست استانها  -

 شوراو تکمیل پرونده شرکت ها برای طرح در  بررسی اولیه -

 به متقاضیان  شورااعالم مصوبات  -

 دانشگاه سازمان مرکزیدردر محل دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت  شوراتبصره : دبیر خانه 

 مستقر می باشد 

 )کمیته(نظارت بر شرکت ها و موسسات دانش بنیان  کمیته استقرار و - 5ماده 
و نظارت بر شرکت ها و موسسات دانش بنیان در مرکز استان مستقر خواهد بود کمیته استقرار 

 عبارتند از : کمیتهاعضای .

 (کمیتهرئیس استان ) رئیس  -

 (کمیته)نائب رئیس  استانمعاون  -



 (کمیتهاستان )دبیر  و ارتباط با صنعت رئیس گروه کارآفرینی -

 مدیر مالی استان -

 کارشناس امور حقوقی استان  -

با سوابق پژوهشی و  استان نوآوری /و مدیر مرکز رشد  از مدیران گروه های آموزشیدو نفر  -

و ارتباط با  کارآفرینیرئیس گروه مسلط به امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان به پیشنهاد 

 و تائید رئیس استان صنعت

و  کارآفرینیرئیس گروه نفر از مدیران صنایع بزرگ استان با سابقه تحقیقاتی صنعتی به پیشنهاد  دو -

 و تائید رئیس استان ارتباط با صنعت

 .شودصادر می کمیتهتوسط رئیس اعضای کمیته تبصره : احکام 
 کمیتهشرح وظایف  -5-1

 دانش بنیان استقرار شرکتتاسیس وبررسی اولیه درخواست  -

در نهایی برای طرح و تصویب و ارسال آن بنیان درخواست شرکت و موسسه دانشاولیه تایید  -

، برنامه شرکت  ، اعضای هیات موسس دانشگاه بامشارکت  نحوه) اسناد مثبته ارسال همراه به شورا

 و ...( ، صورت جلسه کمیته استقرار شرکتشرکت کسب و کار

 شورابه دبیرخانه ارسال عملکرد فصلی )هر سه ماه(  -

  کمک به اختصاص فضا و امکانات به شرکت -

 ها طبق ضوابط و قوانین دانشگاهنظارت بر عملکرد شرکت  -

 در آن شرکت و مشارکت دانشگاه تاسیس نحوه - 6ماده
تقاضای خود را به کمیته استقرار و نظارت بر شرکت ها و ابتدا متقاضی می بایست اعضای هیات علمی 

شورای  تقاضا بهکمیته،  اولیه تایید ررسی وبارسال نمایند تا پس از در مرکز استان موسسات دانش بنیان 

مجوز الزم از سوی  ارسال شده و عالی راهبردی و تصمیم گیری در خصوص شرکتهای دانش بنیان

 شورا صادر شود.

نمایش  شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه پیام نور تاسیسمراحل درخواست و  در پیوست این آئین نامه

 داده شده است.

( توسط اعضای علمی و یا با مشارکت دانشگاه : نوع شرکت دانش بنیان) شرکت دانش بنیان1تبصره 

 توسط شورا تائید می شود.



 و مشارکت نحوهدر صورتی که نظر شورا بر تاسیس شرکت دانش بنیان دانشگاهی باشد، : 0 تبصره

آورده دانشگاه از محل اعتبار دانشگاه و نیز تخصیص )  گردد می تعیین توسط شورا دانشگاه سهم میزان

 شرکت می باشد(.محل استقرار به 

)تراز نامه، صورت سود و زیان و....( می  دانشگاهیشرکتهای دانش بنیان صورتهای مالی : 9تبصره 

و در پایان هر سال شده  بررسیشود  دانشگاه تعیین میبا نظر شرکت که بایست توسط بازرس قانونی 

 مالی به تائید شورا برسد.

اگر شرکت با زیان مالی مواجه شود، چنانچه برای ، یدانشگاهدر شرکتهای دانش بنیان : 4تبصره 

در  ، دانشگاهسوء مدیریت نبوده استیا دانشگاه محرز شود که زیان شرکت ناشی از سوء عملکرد و 

 می باشد، مرجع تشخیص این امر شورا خواهد بود.زیان وارده سهیم 

 حل و فصل اختالف –7ماده
در هر لحظه  ،و اخالقی و مقررات دانشگاه پیام نور نیموازین قانو در صورت رعایت نکردن 9-1

تواند به ادامه حضور یک شرکت دانش بنیان خاتمه دهد و یا از ورود افراد و مراجعان دانشگاه می

و شاغالن در شرکت به محیط دانشگاه خودداری کند.در صورت خاتمه یافتن حضور شرکت در 

، نماینده دانشگاه استان، حراستدانشگاه پیام نوریس ای مرکب از نماینده ریمحیط دانشگاه، کمیته

می بایست دانشگاه و نماینده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و عمرانی مالی  ،معاون اداری

آوری امکانات شرکت و تنظیم صورتجلسه و تحویل آن به شرکت یاد شده اقدام نسبت به جمع

حق هیچگونه اعتراض و یا طرح دعوی  ئین نامهمفاد این آهای دانش بنیان با پذیرش کند. شرکت

 در مراجع قضایی یا مراجع دیگر بر علیه دانشگاه پیام نور را ندارند.

هرگونه اختالف میان طرفین، توسط هیاتی مرکب از یک نفر نماینده ی شرکت، نماینده  9-0

به عنوان داور مرضی الطرفین در چارچوب آئین نامه  دانشگاهدانشگاه و کارشناس امور  حقوقی 

رسیدگی که متضمن رعایت اصول اجباری دادرسی باشد حل و فصل می شود و تصمیم این هیات 

 و شرکت حق طرح دعوی در مراجع قضایی را ندارد.برای طرفین الزم االجرا است 

 

هیئت  19/6/79جلسه مورخ هزار وسیمین تبصره در  9ماده و  8این آئین نامه در  – 8ماده 

 رئیسه دانشگاه پیام نور به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد.

 

 

 



 شرکتهای دانش بنیان در دانشگاه پیام نور تاسیسمراحل درخواست و یوست : پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارائه طرح کسب و کار

 دانش موسسات و شرکتها بر نظارت و استقرار درخواست متقاضی به کمیته ارائه

 استان در بنیان

ر کمیته استقرار و نظارت بر شرکتها و موسسات دانش بنیان در دبررسی درخواست ارائه شده 

 استان

 روز پس از دریافت درخواست( 02)حداکثر تا 

و فرم های مربوطه به دبیرخانه  به همراه مدارک مثبته تایید شدهارسال درخواست 

 بنیان دانش شرکتهای خصوص در گیری تصمیم و راهبردی عالی شورای

بررسی درخواست در شورای عالی راهبردی و تصمیم گیری در خصوص 

 شرکتهای دانش بنیان

 )حداکثر تا یک ماه پس از دریافت درخواست(

 بررسی و تصویب نوع مشارکت دانشگاه در شرکت دانش بنیان 

 اعالم موافقت با تاسیس شرکت دانش بنیان به استان

توسط استان و صدور  ابالغ موافقت به متقاضی برای تاسیس شرکت دانش بنیان

 مجوز استقرار در مرکز رشد/ نوآوری دانشگاه

 عدم تایید

شرکت  اعالم به متقاضی تاسیس
 دانش بنیان

 عدم تایید

 بنیان توسط سهامدارانتاسیس و ثبت شرکت دانش 


