
 

 بسمه تعالی

 

 فضای تخصیص یافته در هزینه  تسویهبرداری و بهره نحوه نامهشیوه

 مجتمع خدمات فناوری
 

 مقدمه

استقرار در مجتمع خدمات فناوری  هایپرداخت هزینهبرداری و بهرهبه منظور شفاف سازی و ساماندهی در مورد شیوه 

 گردد.نامه استناد میبه این شیوه ،های مذکورو شیوه حمایت و همکاری با واحدهای خدمات فناوری در پرداخت هزینه

 تعاریف - 1ماده 

 باشد.: منظور دانشگاه صنعتی شریف میدانشگاه .1.1

 باشد.: منظور معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه میمعاونت .1.1

 باشد.: منظور مجتمع خدمات فناوری میمجتمع .1.1

 باشد.: منظور کمیته مراکز خدمات فناوری میکمیته .1.1

ای است که با تقاضای موسس یا هیات موسس در جهت ارائه خدمات ارزش : مجموعهواحد خدمات فناوری .1.1

وانی ذیل نام دانشگاه، به آفرین فناورانه به صنعت و جامعه ایجاد شده و با حفظ جایگاه و اعتبار دانشگاه، با عن

 پردازد.فعالیت و درآمدزایی پایدار می

: یک یا گروهی از اعضای هیات علمی دانشگاه هستند که مجوز موسس/هیات موسس واحد خدمات فناوری .1.1

کند. هیات موسس از نظر کمیته جایگاهی ایجاد و تشکیل یک واحد خدمات فناوری را از معاونت دریافت می

 دارند.کامالً یکسان 

: فردی که از میان هیات موسس انتخاب شده و بر اساس اختیاراتی که توسط هیات مدیر واحد خدمات فناوری .1.1

گردد نماینده قانونی واحد خدمات فناوری در برابر دانشگاه، اشخاص و موسس/هیات مدیره به وی تفویض می

پژوهش و فناوری دانشگاه صادر  آید و حکم ایشان از سوی معاونادارات دولتی و خصوصی به حساب می

 گردد.می

  از فضای تخصیص یافته در مجتمع خدمات فناوریماهانه برداری هزینه بهره: هزینه استقرار .1.1

مترمربع یک باید در فضای تخصیص یافته  1به ازای هر  الزم است : بر اساس استاندارد کمیتهبرداریبهره درصد .1.1

 گوناگونهای زمانی در بازهبه صورت تصادفی و باشد. پرسنل مستقرر در واحدهای خدمات فناوری  مستقر شده

 گردد.برداری ماهانه به این طریق محاسبه میبهره درصدمورد شمارش قرار گرفته و 

 1.0نسخه: 



 

 بردارینحوه بهره – 2ماده 

 باشد.االجرا میالزمها و شرایط عمومی دانشگاه در این مجتمع نیز کلیه قوانین، دستورالعمل .1.1

ها فعالیت نمایند و در استفاده مستقر موظفند در محدوده فیزیکی اختصاص یافته به آن خدمات فناوری واحدهای .1.1

 را به خرج دهند. عمل از فضاهای عمومی و مشترك و رعایت حقوق سایر واحدها نهایت دقت

اقتضا دارد که  و خدمات فناوری بنیاندانش هشی،موریت دانشگاه و واحدهای پژوان و جایگاه افراد، محیط و مشا .1.1

 در مراودات اجتماعی و کاری در همه امور، اصول اخالقی، قوانین جاری کشور و احکام اسالمی رعایت گردد.

صبح و خاتمه آن در روزهای شنبه تا چهارشنبه  1:17و باز نمودن درب اصلی ساعت  زمان آغاز به کار مجتمع .1.1

باشد و در صورت برگزاری جلسات در خارج از ساعات مذکور می 11ها ساعت شنبهو پنج  17راس ساعت 

 های پرسنلی نیروهای خدماتی بر عهده آن واحد خدمات فناوری خواهد بود.هزینه

کلیه افراد اعم از پرسنل، کارشناسان و ... باید از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه احراز و تایید شده و  .1.1

ها صورت پذیرد و مسئولیت بروز خصوص عقد قرارداد و مسائل مربوط به بیمه آن انونی الزم دراقدامات ق

 باشد.می همربوطخدمات فناوری هرگونه مساله در این خصوص بر عهده واحد 

نموده است پرهیز را منع  ایشاناز بکارگیری افرادی که دانشگاه همکاری با واحدهای خدمات فناوری الزم است  .1.1

 .دنماین

از و کمیته حضور فعال و انجام فعالیت مفید و مستمر و اجتناب از تعطیلی واحد و همکاری مجدانه با معاونت  .1.1

باشد و فضای اختصاص داده شده به واحدهایی که استفاده مفید از آن ندارند، شرایط اصلی استقرار در مجتمع می

 پس گرفته خواهد شد. کمیتهاز سوی 

عهده مسئولین آن واحد  بر خدمات فناوری موال و وسایل و تجهیزات هر واحدمسئولیت حفظ و حراست ا .1.1

 باشد.می

 .باشندمیملزم به رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه در زمینه ورود و خروج اموال  ی خدمات فناوریواحدها .1.1

 سرپرستی به منظور یکپارچه بودن تجهیزات مجتمع، افزودن و یا جابجایی تجهیزات اداری فقط با هماهنگ .1.17

 گیرد.صورت می مجتمع

در فضای داخل واحد خود را از جمله نصب  رسانیحق هیچگونه تغییر و یا آسیب  ی خدمات فناوریواحدها .1.11

ه کلیه مسائل مربوط و ها، پرده و ... را ندارندتابلو )زدن میخ(، تغییر و یا اضافه نمودن کلید و پریز، تغییر روشنایی

 ح گردد.طرم مجتمع سرپرست باباید 

موظفند درخصوص مصرف انرژی نهایت دقت  ی خدمات فناوریهابه دلیل شرایط برق رسانی مجتمع، واحد .1.11

کولر، یخچال،  بخاری برقی، و حساسیت را بخرج دهند و از قراردادن و استفاده از وسایل برقی پر مصرف مانند



 

استفاده  ی مجتمعهاشده در آبدارخانه نصبو از تجهیزات عمومی  نمودهماکروفر و ... در واحدها جدا خودداری 

 نمایند.

را  هاو فن کوئل کولرها در پایان ساعت کاری موظفند تجهیزات برقی خصوصاًواحدهای خدمات فناوری  .1.11

 خاموش نمایند.

گردد از نصب و راه اندازی سرور در فضای داخل واحدها خودداری نمایند. در این به کلیه واحدها توصیه می .1.11

صوص تجهیز و دانشگاه که در این خ فناوری اطالعات و محاسبات ماشینیتوانند از فضای مرکز خصوص می

 است استفاده نمایند.آماده سازی شده 

اده فاست که کلیه واحدها امکان استهای مختلف طراحی و تجهیز شده فیتهای جلسات با ظردر مجتمع اتاق .1.11

 سرپرست مجتمعهای جلسه فقط با هماهنگی زاری جلسات در اتاقها را با پرداخت هزینه ساعتی دارند. برگاز آن

 امکان پذیر است. (siro.sharif.edu/salonاز سامانه ایجاد شده ) وقت قبلی رزروو 

نگاری نامههماهنگی و هایی برای جلسات تنظیم شده در مجتمع دعوت گردند مسئولیت در صورتی که مهمان .1.11

 باشد.افراد و همچنین ورود خودرو بر عهده واحدهای خدمات فناوری می آنجهت ورود 

حقوقی اعم از دانش بنیان یا غیر دانش بنیان و با هرگونه وابستگی به  یهااستقرار و فعالیت شرکت .1.11

موسس/اعضای هیات موسس، اعضای هیات مدیره و یا سایر پرسنل واحد خدمات فناوری ممنوع بوده و در 

 شد. دستور تخلیه فضا از سوی کمیته صادر خواهد صورت مشاهده

باشد و در های ذکر شده در اساسنامه آن واحد میحوزه فعالیت واحدهای خدمات فناوری محدود به حوزه .1.11

 هایی خارج از چارچوب مذکور دستور تخلیه فضا از سوی کمیته صادر خواهد شد.صورت مشاهده فعالیت

گردد و با موارد تخلف برخورد بررسی و بازدید می سرپرست مجتمعالذکر بصورت مستمر توسط شرایط فوق .1.11

 خواهد شد.

داشته باشد،  %11کمتر از  برداریدرصد بهرهماه متوالی  1در صورتی که یک واحد خدمات فناوری طی  .1.17

 ،پرسنل به کار گرفته گردد گزارشی در مورداخطاریه اول به مدیر واحد ارسال گشته و از وی درخواست می

 ها و قراردادهای در دست اجرا ارایه نماید.فعالیت

ماه پس از دریافت  1ماه غیر متوالی در طول  1ماه متوالی و یا  1در صورتی که یک واحد خدمات فناوری  .1.11

ز وی داشته باشد، اخطاریه دوم به مدیر واحد ارسال گشته و ا %11کمتر از برداری درصد بهرهاخطاریه اول، 

 ها و قراردادهای در دست اجرا ارایه نماید.گردد گزارشی در مورد پرسنل به کار گرفته و فعالیتدرخواست می

برداری درصد بهرهماه پس از دریافت اخطاریه دوم،  1در صورتی که یک واحد خدمات فناوری در طول  .1.11

گردد فضای تخصیص از وی درخواست میداشته باشد، اخطاریه سوم به مدیر واحد ارسال گشته و  %11کمتر از 

 ماه تخلیه و تحویل نماید. 1یافته را طی 



 

 های استقرارمحل کسر هزینه -3ماده 

 باشد:واحدهای خدمات فناوری به شرح زیر می برایدر مجتمع  استقراراولویت کسر هزینه  .1.1

 وصولی قراردادهای ارتباط با صنعت .1.1.1

 پژوهشی-وصولی برگزاری رویدادهای علمی .1.1.1

 رداخت نقدیپ .1.1.1

 شیوه محاسبه و کسر هزینه استقرار -4ماده 

 .گرددهزینه استقرار بر اساس تاریخ صورتجلسه تحویل کلید محاسبه می .1.1

 گردد.هزینه استقرار یک هفته بعد از تاریخ نامه ابالغ تخصیص فضا محاسبه می .1.1

، کسر و 1.1.1و   1.1.1های استقرار محاسبه شده در زمان وصول درآمدهای خدمات ارایه شده در بندهای هزینه .1.1

 گیرد.مابقی در اختیار مجری قرار می

باشد و در می 1.1.1و  1.1.1های مدیر واحد خدمات فناوری در بندهای الویت اول کسر هزینه استقرار فعالیت .1.1

اخطاریه اول به مدیر واحد صادر ماه رسیده باشد،  1هزینه استقرار تسویه نشده به میزان صورتی که هزینه استقرار 

از همچنین  گردد.کلیه اعضای هیات موسس صادر می 1.1.1و   1.1.1های بندهای شده و مجوز کسر از وصولی

بینی وضعیت مطالبات از صنعت و پیشگردد گزارشی در مورد فعالیت و قراردادهای در درست اجرا، مدیر واحد درخواست می

 وصول درآمد خدمات ارایه شده تحویل نماید.

ماه از تاریخ اخطاریه اول هیچ وصولی برای اعضای هیات موسس یک واحد خدمات  1در صورتی که طی  .1.1

نه گردد، طی یک ماه هزیفناوری انجام نگردیده باشد، اخطاریه دوم صادر گردیده و از مدیر واحد درخواست می

 ماه را تسویه نماید. 1استقرار محاسبه شده به میزان 

ماه از تاریخ اخطاریه دوم هیچ وصولی برای اعضای هیات موسس یک واحد خدمات  1در صورتی که طی  .1.1

گردد ضمن تخلیه فضای فناوری انجام نگردیده باشد، اخطاریه سوم صادر گردیده و از مدیر واحد درخواست می

 استقرار محاسبه شده را تسویه نماید. هایهزینهکلیه ماه طی یک تخصیص یافته، 

و یا به صورت اختیاری تصمیم به تحویل گردد  1.11یا  1.1مشمول بند صورتی که یک واحد خدمات فناوری در  .1.1

 باشد.فضای تخصیص یافته نمایند، تاریخ محاسبه هزینه استقرار تا زمان تحویل کلید و امضا صورت جلسه می

اقدام به  ،طی یک ماه پس از اعالم گردد و 1.11یا  1.1بند که یک واحد خدمات فناوری مشمول در صورتی  .1.1

 گردد.های معاونت به موسس/هیات موسس متوقف میتحویل کلید و امضا صورت جلسه ننماید کلیه پرداختی

تایید ابالغ خواهد هر گونه دستوری مبنی بر تخلیه و واگذاری فضای تخصیص یافته در کمیته طرح و در صورت  .1.1

 نامه تنها با تایید کمیته صورت خواهد پذیرفت.گردید و هرگونه تصمیم مغایر با مفاد این شیوه


