
 

 

 بسمه تعالی

 

 یفناورخدمات  واحدهای توسعهجاد و یانامه نییآ
 

 مقدمه

 یب قراردادهاه در قالکدانشگاه است  یاصل یهاتیاز مامور یکی، جامعهدر  یاتیو حضور عمل فناورانهه خدمات یارا

ن یا یه دهندگان اصلیرد. ارایگیدانشگاه را در بر م یقراردادها از یبخش قابل توجهنون کاارتباط با صنعت، هم 

 یش حضور اجتماعیافزا ،نام و برند یاعتال ،یتوسعه فناوره با هدف کهستند  یفناورخدمات  واحدهایخدمات، 

  پردازند.یم فناورانه یه خدمات تخصصیبه ارا دانشگاه

 

 فیراتع - 1ماده 

 باشد.: منظور دانشگاه صنعتی شریف میدانشگاه .1.1

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

در جهت ارائه خدمات ارزش  موسسات یا هیموسس  یه با تقاضاک است یامجموعه :یخدمات فناور واحد .1.1

ل نام دانشگاه، به یذ یو اعتبار دانشگاه، با عنوان گاهیجاد شده و با حفظ جاین فناورانه به صنعت و جامعه ایآفر

 پردازد.یدار میپا فناورانه ییت و درآمدزایفعال

 مدیرارتباط با صنعت،  ری، مدیر امور پژوهشیمد عضو ثابت شامل 1با  یاتهیمک :یز خدمات فناورکته مرایمک .1.1

 یات علمیه یان اعضایته از میمکثابت  یشنهاد اعضایه با پکر ییعضو متغ 1و  های پیشرفتهفناوری ز رشدکمر

ها و ن شاخصییو تع یریگلکش ت ازیوه حمایدر ش یاستگذاریته سیمکن یگردند. هدف ایدانشگاه انتخاب م

از این پس به  نامهآییندر این  باشد.یم هاو ارایه تسهیالت به آن یخدمات فناور واحدهایت یفعال یابینحوه ارز

 گردد.برای این تعریف استفاده می "کمیته"اختصار از لغت 

 هیات علمی دانشگاه یان اعضایاز م یز خدمات فناورکر برنامه مرایمد :یز خدمات فناورکر برنامه مرایمد .1.1

در این  باشد.یم "یو فناور یحوزه پژوهش یهاران برنامهیف مدیشرح وظا" مطابق باشان یف ایانتخاب شده و وظا

 گردد.برای این تعریف استفاده می "مدیر برنامه"از این پس به اختصار از لغت  نامهآیین

 2.3نسخه: 



 

 

ه مجوز کهستند دانشگاه  یات علمیه یاز اعضا یا گروهی کی :یخدمات فناور واحد موسسات یموسس/ه .1.1

 یگاهیته جایاز نظر کم موسسات ی. هکندرا از معاونت دریافت می یخدمات فناور واحد کیل یکجاد و تشیا

 رند.کسان دایکامالً 

هیات بر اساس اختیاراتی که توسط  ات موسس انتخاب شده ویکه از میان ه ی: فردیخدمات فناور واحدر یمد .1.1

در برابر دانشگاه، اشخاص و  واحد خدمات فناوریگردد نماینده قانونی هیات مدیره به وی تفویض میموسس/

صادر دانشگاه و حکم ایشان از سوی معاون پژوهش و فناوری  آیدادارات دولتی و خصوصی به حساب می

 گردد.می

اداره گردند.  یارهیات مدیتوانند به صورت هیم یخدمات فناور واحدهای :یخدمات فناور واحدره یات مدیه .1.1

 گردندیشان انتخاب میا یکه از سو یر افرادیو سا موسسات یه یا تمام اعضایره شامل موسس یات مدیه

ح یتشر یخدمات فناور واحد اساسنامهدر  موسسات یره توسط موسس/هیات مدیارات هی. حوزه اختباشدمی

 گردد.یم

 ی، شورایخدمات فناور واحدو کمک به اداره بهتر  یجهت جلب مشارکت همکاران صنعت :یراهبرد یشورا .1.1

 واحدر یا مدیره یات مدیها ی موسسات یموسس/ه یاز سو یخدمات فناور واحدبر طبق اساسنامه  یراهبرد

و  یر مسائل و امور جاریداشته و درگ یامشاوره ی، کاربردیراهبرد یگردند. شورایانتخاب م یخدمات فناور

 باشد. ینم یخدمات فناور واحد یتیریمد

 

 یاتیعمل اهداف -2ماده 

 های پژوهشی متخصصو گروه هاگیری تیمشکل 

 فناورانه یهاتیالن دانشگاه در فعالیفارغ التحص یریارگکو به  فناورانهاشتغال فرصت جاد یبه ا کمک 

 در جایگاه حمایت از صنعت نام و برند دانشگاه یارتقا 

 و موثر بر صنعت یاتیعمل یرگذاریتاث 

 و تعامالت موثر دانشگاه در سطح جامعه یش حضور اجتماعیافزا 

 یمل فناورانهاقتصاد  یریگکمک به شکل 

 ی دانشگاهکی و غیرفیزیکهای فیزیییاز دارا یاتیاستفاده عمل یارتقا 



 

 

 

 یفناورخدمات  واحدهای انواع خدمات -3ماده 

 :نمودل خالصه یذ یهادر قالبتوان یرا م، واحدهان یخدمات ا .1.1

 یتخصص یافزارهاتوسعه نرم 

 مشاوره و نظارت  ،ی، توسعه فناوریپژوهش ه خدماتیارا 

 و نظارت بر اجرا  یمهندس – یارائه خدمات طراح 

 و تست استاندارد یشگاهیارائه خدمات آزما 

 دیتائ یو صدور گواه یابیارائه خدمات ارز 

 یفکر یهاییاز دارایحق امت یجاد و واگذاریا 

 مسابقات و هاجشنوارهها، ها، همایشرویدادهای تخصصی شامل کنفرانس یبرگزار 

 کاربردی –های تخصصی ارائه آموزش 

  پژوهشی-یهای علمن نامه برگزاری رویدادییآ"در برگزاری رویدادها از  واحدهای خدمات فناوری: 1تبصره" 

های (، دورهworkshopهای آموزشی )برگزاری کارگاه الزم است مجوز معاونت تبعیت خواهند نمود و

کمیته اخذ نمایند و در و  های آزاد دانشگاهرا مشترکاً از دفتر آموزش های ارزیابیآزمون ،(course) آموزشی

امکان پذیر های آزاد آموزشبرند دفتر نام و  استفاده از باتنها ( Cerificateصورت نیاز به صدور گواهینامه )

 است.

 

 یفناورخدمات  انواع واحدهای -4ماده 

 د:ندار یریگلکان شکل امیذ از دو مدل یکیدر  یفناورخدمات  واحدهای .1.1

  باشد.یم انهفناورن واحد ارائه خدمات یترکوچک :دفتر .1.1.1

  س دفتر یجهت تاسبا صنعت ارتباط  یاز محل قراردادها موسسات یموسس/ه یح گردش مالحداقل سط: 2تبصره

 گردد.یته ابالغ میکم یاز سو یخدمات فناور



 

 

  شگاه یآزماشگاه ثبت شده و عنوان یتواند تحت عنوان آزمایم یبرحسب مورد دفتر خدمات فناور: 3تبصره

 .گرددن آن یگزیجا یخدمات فناور

ته باالتر باشد به مرکز یکم ین شده از سوییتع امتیاز از که سطح امتیاز ساالنه آن یدفاتر خدمات فناور :زکمر .1.1.1

 ابد.ییارتقا م یخدمات فناور

  ته به یکم یسوانه از ی، سالیبه مرکز خدمت فناور یارتقا دفتر خدمات فناورجهت  امتیازحداقل سطح : 4تبصره

 گردد.یو ابالغ م یروز رسان

 

 بیشنهاد و تصوینحوه پ -5ماده 

آزمایشی و یا  که دارای رابطه استخدامی رسمی شاغل در دانشگاه گروهی از اعضای هیات علمیا ی کیهر  .1.1

دهند. روند ارائه ته یمکبه  یفناورخدمات  واحدس یتوانند درخواست خود را جهت تاسیم با دانشگاه بوده رسمی

 باشد:یل میب به شرح ذیو تصو یبررس

  متقاضیان/متقاضیدانشگاه توسط  یفناورخدمات  واحدهای ایجاد و توسعهنامه آیینامل کمطالعه 

 ر برنامه یمدمد نظر با  یم و موضوع محوریت یجلسه معرف یبرگزار 

  ارکسب و ک یلکارائه طرح 

 شانیه ایده اولییو اخذ تار برنامه یمدار توسط کسب وک یلکطرح ه یاول یبررس 

 یفناورخدمات  واحدن اساسنامه یتدو 

 و ...( یشنهادیس )نام پیل فرم درخواست تاسیمکت 

 ماهه( 1 کیکارائه برنامه دوساله )تف 

 حکمته و صدور یمکب یتصو 

 یساله برا کیه یموافقت اولشان، یب ایارائه شده و با تصوته یمک، به ر برنامهیمد یابیپس از ارز ارکسب و ک یلکطرح 

 یمجموعه بررس یهاتیرد و فعالکساله، گزارش عمل کیان دوره یگردد. در پایصادر م یخدمات فناور واحدت یفعال

 .گرددمیصادر  تیفعالادامه  یبرا ید، موافقت اصولیشده و درصورت تائ

 



 

 

 

 یفناورخدمات واحد ار کسب و ک یکل طرح -6ماده 

رنده یبرگ در الزم است ات موسسیموسس/هارائه شده توسط  یفناورخدمات  واحدار کسب و ک یلکطرح  .1.1

 ل باشد:یرد ذامو

 شانیا و سوابق ات موسسیموسس/هب یکتر 

 ن خصوصیشور در اکاز یت و شرح نیت، محصوالت و خدمات قابل ارائه و اهمیفعال محورح یتشر 

 ن حوزهیدانشگاه در ا یهاتیها و فعالیر توانمندیل سایتوسعه بازار، تحل یبازار هدف مورد نظر و استراتژ 

 در افق سه ساله ازیمورد ن یانسان یروینها و قراردادها و تیحجم فعالبرآورد و  یچشم انداز مال 

  گردندمیفرض  یموافقت اصول ی، ثبت شده و داراتیو در حال فعال موجود یفناورخدمات  واحدهای: 5تبصره ،

 د.یاقدام نمات یجهت ادامه فعال رکموارد فوق الذارائه نامه، نسبت به نیین آیت مفاد ایضمن رعا الزم استن کیول

 

 واحد خدمات فناوری برند نام و -7ماده 

هم پوشانی نداشته باشد و  موجود واحدهای خدمات فناوری یبوده و با برندها یتخصص یشنهادیبرند پالزم است  .1.1

 تعیین مصادیق همپوشانی در کمیته انجام خواهد شد.

دانشگاه و در حوزه  و برند تنها تحت نام واحد خدمات فناوری : استفاده از برندواحد خدمات فناوری اربرد برندک .1.1

همچنین  باشد.یر میپذان کام نامهاین آیین 1و حوزه خدمات ماده اساسنامه ذکر شده در  یارکت و موضوع یفعال

خدمات فناوری  واحدهایکه از طریق  هاو کلیه مکاتبات مربوط به آن های ارتباط با صنعتارایه پیشنهادات پروژه

به کارفرمایان ارسال  واحد خدمات فناوریبا برند تایید شده و با مسئولیت حقوقی مدیر  الزم است گرددمیارسال 

 گردد.

  و استفاده از برند  بودهمجاز نامه سدر اسا مطروحه ییهادر حوزهصرفاً  یفناورخدمات  واحدت یفعال: 6تبصره

ب شده، تحت عنوان یتصو یان استفاده از نام حقوقکهمچنین ام باشد.یر موارد مجاز نمیدانشگاه در ساواحد و 

واحد خدمات مدیر  باشد.یمجاز م واحد خدمات فناوری یو خارج از دانشگاه برا یدانشگاه در مراودات داخل

 واحد خدمات فناوریجهت صیانت از برند و پرسنل واحد خدمات فناوری  مسئولیت هماهنگی میان اعضا فناوری

 باشد.دار میرا عهده



 

 

  ها و خدمات و پروژه یفیک یابینظارت و ارز یبرا ییهانامه نییآ الزم است یخدمات فناور واحد: هر 7تبصره

 یت حفاظت از برند و اعتبار دانشگاه صنعتیه نهاکبه کارفرمایان داشته باشد. ضمن آن ییپاسخگو یبرا ییندهایفرآ

، تهیمکص یه به تشخکت از جانب کارفرمایان یاکشنارضایتی و د. در صورت بروز یف در تعامالت به عمل آیشر

برخورد  11مرتبه، بر طبق ماده رار تا سه کداده شده و در صورت ت واحدر یص داده شوند، اخطار به مدیحق تشخیذ

 نامه عمل خواهد شد.آیینن یبا تخلفات ا

 واحدهایشیوه نامه طراحی لوگو و سربرگ "توانند بر طبق خدمات فناوری می هایواحد: لوگو و سربرگ .1.1

با  واحد خدمات فناوری، اقدام به تهیه لوگو و سربرگ نمایند و کلیه مکاتبات رسمی میان "خدمات فناوری

انجام  واحد خدمات فناوریتایید شده بر روی سربرگ  الزم استهای خارج از دانشگاه کارفرمایان و سازمان

 پذیرد.

 

 یمقررات مال -8ماده 

مطابق  الزم است ره،یو غ یخدمات ،ی، آموزشیپژوهش ،یصنعت یقراردادها قرارداد اعم از انعقاد هرگونه: قرارداد .1.1

رد. عقد هرگونه قرارداد، توافقنامه، تفاهمنامه یصورت پذمعاونت ق یاز طرو دانشگاه  یهاو دستورالعمل با ضوابط

 باشد.یمنتخلف بوده و مجاز  یق اصلیم از مصادیو موارد مشابه بصورت مستق

ق یاز طر الزم استو به هر صورت،  یو ارز یالی، ریکیترونکو ال یسب هرگونه درآمد اعم از نقدک: درآمد .1.1

به نام  یکهرگونه حساب بان یرد. افتتاح و معرفیدانشگاه صورت پذ یاختصاص یدرآمدها یرسم یهاحساب

 باشد.یر مجاز میغ یفناورخدمات  واحد یسب درآمدهاکجهت  یقیا اشخاص حقیو  یواحد خدمات فناور

و حق نظارت دانشگاه  یباالسرمشمول  یفناورخدمات  واحدهایه درآمدها، قراردادها و خدمات یلک: یباالسر .1.1

  گردد.یسر مکن و از درآمدها ییتع ،تیمطابق با دستورالعمل مصوب دانشگاه مطابق با نوع فعال ی. باالسرگرددمی

ه شده ینه تهیبا پرداخت هز وبه صورت مستقل از دانشکده  واحد خدمات فناوریه محل استقرار کدر صورتی : 8تبصره 

الزم به ذکر  گردد.میم یتقسو دانشکده  واحد خدمات فناورین یب یده، به صورت مساوکسربار متعلقه سهم دانشباشد، 

برداری و تسویه هزینه نحوه بهره"نامه در مجتمع خدمات فناوری بر اساس شیوه ی دفاتراست که هزینه استفاده از فضا

با صنعت کسر شده و در صورت از محل وصولی قراردادهای ارتباط  "فضای تخصیص یافته در مجتمع خدمات فناوری

 باشد.های اجاره فضا به عهده مدیر واحد میهای قراردادها، مسئولیت تسویه کلیه هزینهعدم تحقق وصولی



 

 

دانشگاه در خصوص  یمال یهان و دستورالعملیه قوانیلکت یموظف به رعا یفناورخدمات  هایواحد: یامور مال .1.1

 باشند.یدانشگاه م یمربوطه مطابق با اعالم امور مال اسنادارائه و منابع رد کنه یزهنحوه 

د و توافقات باشمی واحدعهده مدیر  بر واحد خدمات فناوریتعهدات مالی  به حقوقی مربوط مسئولیت: مسئولیت .1.1

همچنین در  قید خواهد شد. واحد خدمات فناوریمیان هیات موسس در خصوص نحوه هزینه کرد در اساسنامه 

 مسئول بازپس دهی تسهیالت خواهد بود. واحدمدیر  ،واحد خدمات فناوریصورت دریافت تسهیالت به نام 

 

 یمقررات ادار -9ماده 

امل کر نام کبا ذ و سایت یملحقات ادار ،لوگو، سربرگمهر،  یمجاز به طراح یفناورخدمات  واحد: ملزومات .1.1

 .سانده شودرته یمکد یتائبه بار  کی هشد یباشند. الزم است موارد طراحیها مف در آنیشر یدانشگاه صنعت

 باشد.معتبر می واحدبه همراه مهر  یواحد خدمات فناورهمچنین کلیه مکاتبات با امضاء مدیر 

مه یب یارگاهکد کان اخذ کاز دانشگاه، ام یبه علت عدم استقالل حقوق یفناورخدمات  واحدهای: مه پرسنلیب .1.1

ق عقد قرارداد یاز طر الزم است، یفناورخدمات  واحدهایپرسنل شاغل در  یتمامخود ندارند. لذا  یمستقل برا

ت یموظف به رعا واحدهای خدمات فناوری. مه گردندیب وابسته به دانشگاه یهایا تعاونیها و تکرو با شرین نیتام

 ند.هست یار و امور اجتماعکن یقوان

و  یت منابع انسانیریپرسنل خود در سامانه تردد مد یموظف به ثبت تمام یفناورخدمات  واحدهای: رفت و آمد .1.1

ه پرسنل یلکند. یپرسنل خود اقدام نما یارت تردد براکنسبت به اخذ  الزم استدانشگاه بوده و  یتحول ادار

 باشند.یت مقررات عبور و مرور دانشگاه میموظف به رعا یواحدهای خدمات فناور

شنهاد شده یه متناسب با برند پکدانشگاه داشته باشند  زیر دامنهتوانند می یفناور خدمات واحدهای: ینترنتیدامنه ا .1.1

خدمات  واحدهای یص دامنه دانشگاه برایتخص نامهآیینمفاد  .گرددمی یینها دانشگاه ز محاسباتکتوسط مر

 االجراست.الزم یفناور

باشد و از نظر بر عهده موسس/هیات موسس آن می فناوریواحد خدمات  هر تعهدات حقوقیمسئولیت : مسئولیت .1.1

باشد مگر آنکه در اساسنامه غیر از آن تصریح کمیته این مسئولیت به نسبت مساوی میان اعضای هیات موسس می

 .گردد

: در صورتی که میزان مشارکت هر یک از تقسیم بندی امتیازات ارتقا حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت .1.1

یات موسس در آن فعالیت خاص ذکر گردد مالک عملکرد این میزان خواهد بود. در صورتی که درصد اعضای ه



 

 

های ذکر شده در د نسبت تقسیم امتیازات بر اساس نسبتهیات موسس در یک فعالیت ذکر نگردمشارکت 

ه باشد، امتیازات به باشد و در صورتی که در اساسنامه به این موضوع اشاره نشدمی واحد خدمات فناوریاساسنامه 

 صورت مساوی تقسیم خواهد شد.

 

 یانسان یروین –11ماده 

برای پرسنل حکم اجرایی صادر نماید اما  واحدتواند برای سازماندهی کارآمد میفناوری  واحد خدماتمدیر  .1..1

ت و یریمدنامه آیینمطابق با  واحد یانسان یروینباشد. بر عهده مدیر می واحدمسئولیت حقوقی تعامالت هر 

موظف به  یفناورخدمات  واحدگردد و ینترل مکت و یریدانشگاه، مد یاورو فن یپژوهش یت از منابع انسانیحما

عزل و نصب تعیین شرایط استخدام، همچنین  خود هستند. یور در حوزه منابع انسانکنامه مذآیینت مفاد یرعا

ها از خدمت بر اساس ، معافیت و خروج آنترفیع، تنبیهشغل، حقوق، انعام، ، تعیین واحدماموران و کارکنان 

 باشد.می واحد خدمات فناوریبر عهده مدیر  واحدتشکیالت و ساختار داخلی 

 

 اساسنامه -11ماده 

خدمات فناوری  واحدظف به ارایه اساسنامه به همراه مستندات درخواست تاسیس وموسس/هیات موسس م .11.1

نامه پس از بررسی توسط اساسگردد.  تنظیمنامه این آیین در چهارچوب قوانین الزم استاساسنامه باشد و می

شنهاد یه مفاد اساسنامه با پیلکر در ییکمیته به تایید و امضا معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رسیده و هرگونه تغ

هش و ب معاون پژویو بررسی توسط کمیته و تصو واحد خدمات فناوریره یات مدیموسس/هیات موسس/ه

ن یها و قواننامهآیینا یباشد. درصورت وجود هرگونه ابهام در مفاد اساسنامه و یر میان پذکدانشگاه ام یفناور

واحد خدمات همچنین حوزه اختیارات مدیر  باشد.یح، با معاونت میص و تشریگاه تشخیت و جای، مسئولیباالدست

ها و نامهارچوب اساسنامه و کلیه قوانین، آیینهخدمات فناوری تشریح شده و وی در چ واحددر اساسنامه  فناوری

 باشد.های دانشگاه، مجری تصمیمات و مصوبات هیات موسس/هیات مدیره میدستورالعمل

 

 

 

 



 

 

 ت و توسعهیحما -12ماده 

مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس امتیازات کسب شده حایز  به صورت ساالنهواحدهای خدمات فناوری  .11.1

نامه تخصیص شیوه "شرایط استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده برای واحدهای خدمات فناوری مطابق با 

 گردند.می "تسهیالت به برنامه مراکز خدمات فناوری

 

 نترلکو  یابی، ارزنظارت -13ماده 

به  یابیزان دستیه مکهستند  به کمیته ساالنه یه برنامه و اهداف مالیموظف به ارا یفناورخدمات  واحدهای .11.1

 یهاشاخص .گرددیم یبررس "نامه ارزیابی واحدهای خدمات فناوریشیوه"مطابق  االنه، به صورت سیاهداف مال

 عبارت است از: یفناورخدمات  واحدهای یابیارز

 ارتباط با صنعتهای حجم وصولی از محل تمامی فعالیت 

 تعدد و تنوع کارفرمایان 

 قراردادهای پایان یافته 

 پژوهشی-برگزاری رویدادهای علمی 

 های پژوهشیمشارکت و حمایت از برنامه 

 توسعه نام و برند دانشگاه 

 جذب کارآموز 

 تیمشغول به فعال انیو تعداد دانشجو مه شدهیتعداد افراد شاغل و ب 

 

 تخلفات -14ماده 

مراودات ، قراردادها و درآمدها یساز یمخفن دانشگاه، یها و قواننامهآییناز  کی: نقض هرتخلفاتق یمصاد .11.1

 1تبصره ب به برند دانشگاه )موضوع یق آسیو مصاد مصوب ت خارج از موضوعیفعال و هماهنگ نشده، ر عرفیغ

تخلفات پس از  .گرددمیمحسوب  یفناورخدمات  واحدهایت تخلف یق با اهمینامه( از مصادآیینن یا 1ماده 

 نامه گردد.این آیین 11تواند مشمول ماده بررسی در کمیته می

 



 

 

 

 واحد خدمات فناوریانحالل  -15ماده 

ا عدم احراز حداقل یدانشگاه و  یعموم یهانامهنیین و آی، از قوانواحد خدمات فناوریت یصورت عدم تبع در .11.1

داده شده و در صورت ته یمکشنهاد انحالل به ینامه، پآیینن یا 11ا بروز تخلفات ماده یو  یابیاز شاخص ارزیامت

همچنین در صورت انحالل  .گرددمی اعالم واحدکمیته به نامه  و بر اساسوفق نظر کمیته ند انحالل یب، فرآیتصو

های تملیکی، فکری و تجهیزاتی متعلق به خدمات فناوری، اعم از دارایی واحدهای کلیه اموال و دارایی واحد

 باشد.دانشگاه صنعتی شریف می

 

رسیده و توسط  مراکز خدمات فناوری تبصره در تاریخ ....................... به تصویب کمیته 1ماده و  11نامه در این آیین

 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ابالغ گردید.


