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 مقدمه

به  دفاتر نوآوری و فناوری صنایعاساسنامه پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف،  1.1بند بر اساس 
اندازی با همکاری صنایع بزرگ و پارک راهشود. این دفاتر که عنوان یکی از اجزای مهم پارک محسوب می

مندی از ظرفیت دانشگاه و به کارگیری بهینه آن شوند، دارای ساختاری دو وجهی هستند. هدف آن بهرهمی
محور و های تقاضاهای فناورانه، ایجاد استارتاپدر راستای توسعه اشتغال، هدفمندی طرح مخاطبدر صنعت 

 ... است.

 فناوری و علم پارک درپذیرش و ایجاد این گونه دفاتر  بر حاکم شرایط و مخاطبانتبین  به نامه،آیین این

  .پردازدمی شریف صنعتی دانشگاه
 تعریف( 1ماده 

 دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه:

 پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف پارک:

و  نوآوریسیس دفتر ت که صالحیت و انگیزه الزم جهت تأکار صنعتی بزرگ اسوکسب کور یمنظ: صنعت
 در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف را دارد. فناوری

 مخاطب صنایع( 2ماده 

 با مستقیمی ارتباط صنعت ظرفیت و نوع. است برخودار باالیی بسیار اهمیت از طرح این برای صنایع انتخاب
 هایویژگی دارای بایدهستند  مدنظر مخاطب عنوان به طرح این در که صنایعی. دارد طرح توفیق عدم یا توفیق

 :باشند ذیل

 نوآوری جذب باالی ظرفیت •

 بازار به مناسب دسترسی •

 توان مالی مناسب •

 ارزش خلق گسترده زنجیره •

 آفرینیارزش در فناوری نقش به اعتقاد •

 هااولویت( 3 ماده

 اند.ه همکاری موفقی با دانشگاه داشتهصنایعی که سابق •

 تر است.دانشگاه نزدیک های محوریشایستگیصنایعی که حوزه کاری آنها به  •

 های سطح باال است.که فعالیت آنها مبتنی بر فناوری صنایعی •
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 دفاتر نوآوری و فناوری صنایعبه  خدمات پارک( 4 ماده

 پارک عضوهای فناورانه و واحدهای فناور دسترسی به طرح •

 کمک به طراحی فرایندها •

 دسترسی به نیروی انسانی دانشی •

 و اجرایی دفاتر یتیمدیرتیم  توانمندسازی •

 )استیجاری( فضای فیزیکی ستادی •

 امکان برگزاری رویداد •

ی هاهمکاری و توسعهاطی با دیگر واحدهای فناور عضو در پارک فراهم نمودن بستر ارتبو  تسهیل •
 چند جانبه

 ایتأمین خدمات تخصصی و مشاوره •

 دسترسی و مجاورت با بدنه علمی دانشگاه  •

استقرار این دفاتر در  و نمود خواهد ارائه را الذکرفوق خدمات خود، اختیارات و توانایی حد در پارک (1تبصره 
 .نمود نخواهد ارائه تمامی خدمات به موظف را پارک مدیریتپارک 

 دفاتر نوآوری و فناوری صنایعموریت ( مأ5ماده 

ی طراح صنعتمربوط به هر و فناوری ، مدل عملکردی دفاتر نوآوری صنایعدر چارچوب توافق بین پارک و 
های تعیین شده اقدام نماید. پارک ساز و نسبت به انجام مأموریترود شده و ضمن تخصیص فضا انتظار می

کار مناسبی را جهت ارزیابی و رصد این دفاتر بکار خواهد گرفت و تحقق شایسته آن را مطالبه خواهد نمود. 
  های این دفاتر عبارت است از:موریتاهم مأ

 و واحدهای فناور فناورانه هایطرح روی گذاریسرمایه •
 هااستارتاپ )بذرمایه( دمانیسی تامین •
 فناورانه دانشگاه رویدادهای از حمایت •
 محور کاروکسب هایآزمایشگاه تأسیس •

 مسئله بیان رویدادهای •

 کارورزی و کارآموزی فرصت •
 برای دانشجویان علمی بازدیدهای •
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 دفاتر نوآوری و فناوری صنایعراه اندازی ( مراحل 6ماده 

 شناسایی صنعت متقاضی •
 هاها و تواناییبرگزاری جلسات شناسایی نیازمندی •
 ارائه طرح از طرف صنعت •
 تعیین مدل عملکردی •

 برگزاری جلسه کمیته پذیرش •

 تصویب شورا •
 انعقاد قرارداد •

 ( کمیته پذیرش7ماده 

 رئیس پارک •
 معاون پارک •
 مدیر مرکز رشد •
 نفر به انتخاب شورای پارک 2 •

 عضویت( تداوم 8ماده 

شود و تداوم میمتناسب با معیارهای ارزیابی پارک انجام  دفاتر نوآوری و فناوری صنایعارزیابی ساالنه 
 . است ی پارکمعیارهاهای الزم با توجه به حداقلبودن  داراعضویت آنها منوط بر 

 تصویب( 9ماده 

 از تاریخ تصویب الزم االجراماده در تاریخ ............... به تصویب شورای پارک رسید و  9نامه در این آیین 
 . است

 


