
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراکز نوآوری دانشکده ها و پژوهشکده ها ویژه:  نوآطرح 

 

 

 

 

 

 

 

 9911زمستان 

 اپرک علم و فناوري
 



 مقدمه: 

در جهت خلق شرکت های دانش بنيان  ، آموزش و مشاوره نوآوران و کارآفرينانافزايي هم با تاکيد برايجاد انگيزه، نشاط، نوآطرح 

در تالش  برگزار مي شود. طرح نوآ "9فصلي"به صورت  شهيد بهشتيدانشگاه ها ها / پژوهشکدهو خالق در مراکز نوآوری دانشکده

ای هيات علمي، دانش آموختگان و اعض به کارآفريني نوآوری وهای آموزش و مشاوره تا مبنا و مبدا حرکتي نوين برای  است

راهبرد اصلي پارک  باشد. دانشگاه شهيد بهشتي هاها /  پژوهشکدهر مراکز نوآوری دانشکدهد يشپذيرجذب و جهت  دانشجويان

ا ب دانشجويي و تيم های فناور تيم های نوآور يرشاقتصاد دانش بنيان و خالق و پذ، تاکيد بر نوآطرح خصوص در  علم و فناوری

 تنظيم و اجرا مي شود.تهيه،  "نوآ طرح "دستورالعمل تکيه بر اين مهم است. براين اساس

 تعاريف و اختصارات:  -1ماده 

  است. منظور دانشگاه شهيد بهشتي دانشگاه:-1-1

 منظور پارک علم و فناوری دانشگاه شهيد بهشتي است.پارک: -1-2

 است.منظور مرکز رشدواحدهای فناوری و کارآفريني دانشگاه شهيد بهشتي مرکز رشد: -1-3

دانشجويي و تيم های فناور است؛که ضمن  تيم های نوآورمرکزی متشکل از  ]طبق اسناد باالدستي[ کز نوآوری:امر-1-4

برخورداری از حمايت های پارک، هماهنگي با سياست های پارک محصوالت و خدمات نوآور و فناور را توسعه مي دهند. مراکز 

 نوآوری به عنوان مجری برنامه های نوآورانه و کارآفرينانه پارک با محوريت دانشکده ها / پژوهشکده ها فعاليت مي کنند

 6، 9 ها مي باشد که اعضا و وظايف آن براساس مادهها / پژوهشکدهمراکز نوآوری داشکده راهبردیمنظور شورای شورا: -1-5

  مشخص شده است. 2آيين نامه تاسيس مراکز نوآوری دانشگاه شهيد بهشتي 7و 

در جهت خلق  دانشگاهي و تيم های فناور دانشجويي تيم های نوآور طرحي که از ايده های نوآورانه و فناورانهطرح نوآ: -1-6

 در اين طرح ايده های ارائه شده شرکت های دانش بنيان و خالق در مراکز نوآوری دانشکده ها  / پژوهشکده ها حمايت مي کند؛

به تيم های  :مرحله دوممراکز نوآوری پايش مي شود.  راهبردی توسط شورای ايده ها مرحله اول: :به طور کلي سه مرحله دارد

مرحله  جهت پياده سازی ايده نوآورانه و فناورانه ارائه مي گردد.  ]پيش شتابدهي[مشاوره و آموزش به مدت دو ماه پايش شده

  ها مستقر مي شوند و از خدمات پارک برخوردار مي باشند.ها / پژوهشکدهيده های نهايي در مراکز نوآوری دانشکدها سوم:

منظور طرح يا ايده ای است که با تکيه بر فناوری/ نوآوری و قابليت توسعه فناوری  ]اسناد باالدستي طبق[ ايده محوری:-1-7

 از جنبه های تجاری و بازاريابي منجر به ايجاد محصول يا ارائه خدمات با ارزش افزوده باال مي گردد.

           انشجويي و دانش آموختگان د و فناورمنظور تيم های نوآور  ]طبق اسناد باالدستي[ :تیم های نوآور دانشجويی-1-8

ن و کسب و کارهای نوپا مي باشند که الزمه حضور در طرح نوآ برخورداری افراد عالقمند به راه اندازی واحدهای نوآفري و مي باشد

 مي باشد. ايده محوریاز 

                                                           
 باشد همچنين مدت و زمان طبق نظر شورای راهبردی قابل تغيير خواهد بود.طول مدت طرح نوآ دو ماه مي  -9

 ها به سايت پارک علم و فناوری دانشگاه شهيد بهشتي مراجعه نمايد.ها / پژوهشکدهجهت مطالعه آيين نامه تاسيس مراکز نوآوری دانشکده- 2



تيم های فناوری که با محوريت اعضای هيات علمي دانشگاه، در  ]طبق اسناد باالدستي[ تیم های فناور دانشگاهی:-1-9

چارچوب طرح های پژوهشي و فناورانه فعاليت مي کنند در تيم های فناور حداقل دارای يک عضو هيات علمي دانشگاه بوده و از 

 برخوردار باشند. ايده محوریيک 

ل دو که به طور معمو آموزشيدوره های  شتابدهي برگزاریمنظور از پيش  ]مطابقت با طرح نوآ[: نوآ پیش شتابدهی-1-11

با برگزاری جلسات آموزشي زير نظر مربيان باتجربه و به صورت هفتگي،  نوآ دهيپيش شتاب به طول مي انجامد. ماه ]2به عدد  [

 صولمح پوشش مي دهند تاتوسعه دهندگان تمام جنبه های کليدی ايجاد يک کسب و کار را برای کارآفرينان تازه کار، طراحان و 

  .ايده محوری را بسازند و خدمات

از پايش در مرحله پيش شتابدهي تيم های نوآور و فناور وارد مرحله شتابدهي  پس ]مطابقت با طرح نوآ[ :نوآ شتابدهی-1-11

، فضای کار اشتراکي، مشاوره از آموزش، تيم های نوآور و فناور مي شوند. در اين مرحله قرارداد استقرار در مراکز نوآوری امضایو 

بر روی ايده های  سرمايه گذاریمي کنند. همچنين در اين دوره استفاده  مراکز نوآوری و پارکت، هاست و ساير امکانات اينترن

 پذيرش شده انجام مي شود. 

مشخص  یتعدادنفر دبير هسته،  9، عضو اصلي 5 تشکل دانشجويي که شامل : 3هسته های نوآوری دانشجويی-1-12

 جويانقيم دانشرای مستبا  اعضای هسته نوآوری مي باشد، که و يک عضو هيات علمي دانشگاه به عنوان استاد مشاور اعضای همکار

آيین نامه تاسیس هسته های نوآوری که اهم فعاليت های هسته در  مشخص مي شود و تاييد مديريت امور فناوری و نوآوری

 مشخص شده است. 4ويی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتیدانشج

 اهداف: -2ماده 

 در همين اهداف طرح نوآ برگرفته از اهداف کالن پارک علم و فناوری و برنامه های راهبردی زيست بوم نوآوری دانشگاه مي باشد.

ر منطبق بگفتمان نوآوری و کارآفرينی در زيست بوم نوآوری دانشگاه است فضا و تولید چارچوب هدف کالن طرح نوآ 

 به شرح ذيل مي باشد. خرد اهدافهدف کالن طرح نوآ، 

و دانش  دانشجويان، علمياعضای هيات هایافزايش مشارکتخلق زيست بوم نوآوری و کارآفريني دانشگاهي از طريق  -2-1

  .در حوزه نوآوری و کارآفريني آموختگان

های فناور دانشگاهي جهت خلق شرکت های دانش نوآور دانشجويي و تيم هایتيم شناسايي و توانمندسازی ايده محوری -2-2

  .بنيان و خالق

برای بروز خالقيت و نوآوری از طريق هم افزايي و توليد پيوندهای نوآوری و کارآفريني به منظور تقويت فرهنگ  سازیزمينه -2-3

 .دانشگاهي نوآوری و کارآفريني

انتقال فناوری و نوآوری، تبادل تجربيات توانمندان زيست بوم نوآوری ايران به تيم های نوآور دانشجويي و تيم های فناور  -2-4

  .برگزاری کارگاه های آموزشي و مشاوره های تخصصياز طريق 

                                                           

 در رشته های دانشگاهي را دارند.هسته های نوآوری دانشجويي نقش فرهنگ سازی نوآوری و کارآفريني - 9

 جهت مطالعه ايين نامه تاسيس هسته های نوآوری دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي به سايت پارک علم و فناوری مرجعه نمايد. - 4



های فناور در مراکز های نوآور دانشجويي و تيمهای تخصصي قبل از پذيرش تيمهای آموزشي و مشاورهبرگزاری دوره -2-5

 نوآوری دانشکده ها / پژوهشکده ها. 

 نوآ: طرح متقاضیانشرايط  -3ماده

محور دانشگاهي مي توانند در طرح نوآ ثبت نام  ههای فناور / پژوافراد نوآور دانشجويي و تيمدر قالب تيم / متقاضيان طرح نوآ 

  گردد.در ذيل تشريح مي به صورت اختصار که نمايند

افراد انشجوييان، دانش آموختگان و د ]رجوع شود به بخش ماده تعاريف و اختصارات[ :نوآور دانشجويی تیم/  فرد-3-1

الزم به ذکر  نمايند. تمي توانند در طرح نوآ شرک ]استارتاپ ها [ن و کسب و کارهای نوپااندازی واحدهای نوآفريعالقمند به راه 

 است که افراد به صورت فردی و گروهي ميتوانند شرکت نمايند.

برخوردار   محوریايده جهت شرکت در طرح نوآ از  نوآور دانشجويي، دانش آموختگان و افراد عالقمند فرد / تيم های  :1تبصره

 باشند. 

ه ذکر . همچنين الزم بدانشجويان و دانش آموختگان غير دانشگاه شهيد بهشتي نيز مي توانند در طرح نوآ شرکت نمايند :2تبصره

 است که دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي در اولويت مي باشند. 

که دارای پژوه، پژوهش و  فناور / تيم  فرد]اختصاراترجوع شود به بخش ماده تعاريف و [ تیم فناور دانشگاهی:فرد/-3-2

ر د برخورداری از نوآوری و کارآفريني را داشته باشند مي توانند در طرح نوآ شرکت نمايند. يا ايده محوری که زمينه های الزم

 باشند.برخوردار  ايده محوریو از يک  حضور داشته باشند. تيم های فناور حداقل يک عضو هيات علمي دانشگاه

 اعضای هيات علمي دانشگاه مي توانند به صورت انفرادی / تيم  فناور در طرح نوآ شرکت نمايند.  :3تبصره

 کسب وکار مرحله اوليه دارند و در  ]استارتاپ[که کسب وکارهای نوپا فرد / تيمي نوپا: رکسب و کا دارای تیمفرد / -3-3

   شرکت نمايند.مي باشند مي توانند در طرح نوآ  نوآوری مراکز مشاوره و استقرار در ،آموزش نيازمند مي باشند و

که در جشنواره های مرتبط با نوآوری  و کارآفريني نوآور م/ تي فردبرگزيدگان جشنواره های نوآوری و کارآفرينی: -3-4

مي توانند در طرح نوآ شرکت  ه سازی ايده محوریو پيادو کارآفريني رتبه های يک تا سه را کسب کرده اند و جهت راه اندازی 

 نمايند.

به منزله پايش اوليه توسط شورای راهبردی مراکز  در جشنواره های نوآوری و کارآفريني برگزيدگان ارک و مستنداتمد :4تبصره

 نوآوری مي باشد.

 فرآيند طرح نوآ -4ماده 

 که از زمان ثبت نام تا ورود به عنوان شرکت رشدی مرکز رشد مي باشد. مرحله مي باشد ]6به عدد  [ ششفرآيند طرح نوآ در 

 فراخوان از طريق کانال های رسمي  قابل انجام مي باشد. فراخوان طرح نوآدر بازه زماني  متقاضيان ثبت ناممرحله اول:  -4-1

 انجام مي شود. 5ارتباطي دانشگاه شهيد بهشتيو 

                                                           

 منظور سايت دانشگاه شهيد بهشتي، سايت پارک علم و فناوری دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد.  -5 



پذيرش در طرح نوآ بعد از پايش اوليه توسط شورای  ثبت نام در طرح نوآ به منزله پذيرش در طرح نوآ نمي باشد. :5تبصره

 ها مي باشد. ها و پژوهشکدهراهبردی مراکز نوآوری دانشکده

پژوهشده ها بررسي در طرح نوآ توسط  شورای راهبردی مراکز نوآوری دانشکده ها / محوری متقاضيان ايده  مرحله دوم:  -4-2

 الزم به توضيح است که پايش هر ايده محوری توسط مرکز نوآوری مرتبط با ايده انجام مي گردد. گردد.مي ]پايش اوليه[و داوری

الزمه پايش توسط شورای راهبردی مراکز نوآوری کامل بودن فرم ثبت نام در سايت پارک علم و فناوری دانشگاه شهيد  :6تبصره

 از مرحله پايش اوليه حذف مي گردد.  فرم ثبت نام ناقص يا ايده محوری آن کامل نباشدد. چنانچه بهشتي مي باش

له مرح به  / تيم فرد ،توسط شورای راهبردی مراکز نوآوری متقاضيانهای ايده محوری  پس از پايش اوليه  مرحله سوم:-4-3

رح ط فرد يا تيم عالوه بر آموزش و مشاوره، مي باشد؛ که دو ماه پيش شتابدهي نوآ به مدت قرار مي گيرند. پیش شتابدهی نوآ

و ارائه به مراکز  جهت ورود به مرحله شتابدهي تکميل( کمينه محصول پذيرفتي)ارائه  MVPکسب و کار، مدل کسب و کار و 

 .مي نمايند نوآوری

فرد / تيم راه يافته به مرحله پيش شتابدهي از مشاوره فني که توسط مراکز نوآوری انتخاب مي شود و مشاوره کارآفريني  :7تبصره 

 گردند.. و نوآوری که توسط پارک انتخاب مي شود بهره مند مي

قابل ارائه را تهيه و  MVP، طرح کسب و کار، مدل کسب و کار و شتابدهي نوآ متقاضيان طرح نوآ برای ورود به مرحله :8تبصره

 تدوين مي نمايند.  

کميته داوری مراکز  طرح کسب و کار متقاضيان توسط ،شتابدهی نوآمرحله برای پذيرش و ورود به مرحله چهارم: -4-4

ده مراکز نوآوری دانشک ؛. متقاضيان که طرح کسب و کار آنها توسط کميته داوری پذيرفته شودبررسي و داوری مي گردد نوآوری

 ها / پژوهشکده ها مستقر مي گردند.

 يمفرد / نماينده ت/ پژوهشکده ها، انعقاد قرارداد با  مرحله شتابدهي نوآ با پذيرش و استقرار در مراکز نوآوری دانشکده ها :9تبصره

 همراه مي باشد. ]رجوع شود به دستورالعمل حمايت مادی و معنوی از تيم های طرح نوآ [و سرمايه گذاری محدود توسط پارک

و کلینیک  سرمايه گذاری محدود، خدماتهای پذيرش شده مي توانند از در دوره شتابدهي تيممرحله پنجم: -4-5

 ماتمحصوالت و خد اريابي و فروشطرح نوآ پس از بازشرکت کننده در  / تيم  . فردمند شوند.بهره  پارک تخصصی کسب و کار

  شناخته مي شود.به عنوان واحدهای فناور در پارک علم و فناوری 

 انجام شود.در صورت بازاريايي و فروش موفق واحدهای فناور مي توانند روند ثبت شرکت، برند و غيره را  :11تبصره

مي توانند به عنوان  و دريافت مجوزهای الزمواحدهای فناور ايجادشده از طرح نوآ بعد از ثبت شرکت مرحله ششم: -4-6

  . مستقر شوند واحدهای فناوری و کارآفريني دانشگاه شهيد بهشتي مرکز رشد در واحدهای رشدی

 

 

 

  



 ح نوآدوره های آموزشی طر-5ماده 

ب با مرحله پيش شتابدهي نوآ مي باشد. متقاضيان طرح نوآ متناس 6ساعت 94کارگاه آموزشي به مدت  ] 6به عدد [آ ششطرح نو

جهت آشنايي کامل با کارگاه های  آشنا مي شوند. و مراکز نوآوری نوآوری ايران زيست بوم فرآيندها، روندها، بازيگران و مزايای با

 مراجعه گردد. 7طرح نوآ آموزشیکاربرگ به  غيره آموزشي، سرفصل ها، مدرس و 

 اين کارگاه های قابل تغيير مي باشد. نوآتعداد و عنوان کارگاه های آموزشي طرح راهبردی مراکز نوآوری با نظر شورای   :11تبصره

برگزار              و مجازی ]91متناسب با بيماری کوويد [گذاری اجتماعيهای بهداشتي و فاصلهرعايت پروتکلحضوری با ه صورتب

 .مي گردد

  آموزشي شماره يککارگاه 
 با بازيگران و زيست بوم نوآوری و کارآفريني ايران و دانشگاه  آشنايي عنوان کارگاه :

 هدف
آشنايي با اکوسيستم نوآوری ايران و جانمايي بازيگران در اکوسيستم، آشنايي با شتابدهنده ها 

 و مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و غيره

 و مجازیگذاری اجتماعي های بهداشتي و فاصله بارعايت پروتکلبه صورت حضوری  نحوه برگزاری

 ساعت آموزشي  4 زمان قابل اجرا
 

 دوکارگاه آموزشي شماره 
 ، آشنايي با خالقيت، نوآوری و کارآفرينيآشنايي با مراحل راه اندازی کسب وکارهای نوپا عنوان کارگاه :

 هدف
، الزامات و ايراني و نحوه راه اندازی آنها ]استارتاپ [کارهای نوپاآشنايي متقاضيان با  کسب و 

 ، آشنايي با مفاهيم اوليه نوآوریمزايا

 گذاری اجتماعي و مجازیهای بهداشتي و فاصله به صورت حضوری بارعايت پروتکل نحوه برگزاری

 ساعت آموزشي  4 زمان قابل اجرا

 

 سهکارگاه  آموزشي شمار 
 طراحي بوم کسب کار و مدل کسب و کار و برنامه ريزی عملياتي و اجرايي  :عنوان کارگاه 

آشنايي با بوم کسب و کار، مدلهای کسب و کار، نحوه تکميل کردن بوم کسب وکار، نحوه  هدف  

 دانشگاه و غيره استقرار مراکز نوآوری نگارش طرح کسب و کار، بررسي کاربرگ

 گذاری اجتماعي و مجازیهای بهداشتي و فاصله بارعايت پروتکلبه صورت حضوری  نحوه برگزاری 

 ساعت آموزشي  8 زمان قابل اجرا

 

 چهار شمارهآموزشي کارگاه 
 آشنايي با بازاريابي و فروش، ديجيتال مارکتينگ و شبکه اجتماعي عنوان کارگاه :

جديد و آشنايي با  آشنايي با روش های سنتي فروش، روش های بازيابي از نوع سنتي و هدف  

 و توليد محتواهای شبکه اجتماعي ديجيتال مارکتينگ

 گذاری اجتماعي و مجازیهای بهداشتي و فاصله به صورت حضوری بارعايت پروتکل نحوه برگزاری 

 ساعت آموزشي 6 زمان 
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 پنجشماره آموزشي کارگاه 

 آشنايي با روش های سرمايه گذاری و ارائه موثر  عنوان کارگاه :

 هدف
آشنايي با روش های سرمايه گذاری از جمله صندوق پژوهش و فناوری، سرمايه گذاران خطر 

 محوری پذير، فرشتگان کسب و کار و غيره و همچنين نحوه ارائه موثر ايده

 گذاری اجتماعي و مجازیفاصلههای بهداشتي و  به صورت حضوری بارعايت پروتکل نحوه برگزاری

 ساعت آموزشي 6 زمان

 

 ششکارگاه آموزشي آموزشي 
 ، ثبت شرکت، مزايا دانش بنيان و شرکت های خالق  راکز نوآوریفرآيند جذب و پذيرش م عنوان کارگاه :

 هدف
، شتابدهنده ها، تکميل کاربرگ استقرار در مراکز نوآوریآشنايي با فرايند جذب و پذيرش در 

 مرکز رشد، نحوه ثبت شرکت، مزايا شرکت های دانش بنيان و شرکت های خالق 

 گذاری اجتماعي و مجازیهای بهداشتي و فاصله به صورت حضوری بارعايت پروتکل نحوه برگزاری

 ساعت آموزشي 6 زمان

 

 نوآطرح تصويب :  6ماده
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