
 

 

  

   برگزاري

  رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی

  شرکت فناور و خالق  1000ایده و استارتاپ و 
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  به نام خدا  

  

   

برگزاري دستورالعمل

رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی

ایده و استارتاپ و  1000گروه پژوهشی و زیرساخت، 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی

گروه پژوهشی و زیرساخت،  1000با شعار  



 

 

حوزه هاي تجهیزات، محصوالت، دستاوردها و فعالیت

گام دوم دانشگاه آزاد  ملی رویداد

شرکت فناور و  1000ایده و استارتاپ و 

مسئولین و نهادهاي دولتی، غیر دولتی 

 ترویج ماموریت جدید دانشگاه در زمینه دانشگاه حل مسئله و کارآفرین

 دانشگاه

  دانشگاه

 دانشگاه

بیانیه گام و تحول و تعالی دانشگاه 

 ههاي مستقر در دانشگا

 هاري در آنوتشویق و تقدیر از پژوهشگران و فناوران برجسته دانشگاه و ایجاد روحیه امید و خودبا

 شبکه سازي میان متخصصان، نوآوران و کارآفرینان داخل و خارج از دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمی، معاون تحقیقات، فناوري و نوآوري دانشگاه به عنوان 
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تجهیزات، محصوالت، دستاوردها و فعالیت و نوآوري در نظر دارد معاونت تحقیقات، فناوري

رویداددر قالب در سطح ملی و را  فناوري و نوآوري دانشگاه آزاد اسالمی

ایده و استارتاپ و  1000گروه پژوهشی و زیرساخت،  1000و با شعار 

مسئولین و نهادهاي دولتی، غیر دولتی  ،فناوري کشور زیست بومتمامی اهالی ، در معرض بازدید 

   .و بخش خصوصی قرار دهد

 اهداف رویداد ملی گام دوم دانشگاه

ترویج ماموریت جدید دانشگاه در زمینه دانشگاه حل مسئله و کارآفرین

دانشگاهتحقق اهداف کالن بسته توسعه فناوري و نوآوري سند تحول و تعالی 

دانشگاه آشنایی با زیست بوم فناوري و نوآوري کشور با اقدامات فناورانه

دانشگاه فناوري و نوآوري  يهازیرساختو ها ظرفیت، ها

تحول و تعالی دانشگاه سند سازي اهداف ایفاي نقش رویداد ملی گام دوم دانشگاه در پیاده

 دوم انقالب اسالمی

هاي مستقر در دانشگاها و شرکتپاگذاري براي استارتهاي سرمایه

تشویق و تقدیر از پژوهشگران و فناوران برجسته دانشگاه و ایجاد روحیه امید و خودبا

شبکه سازي میان متخصصان، نوآوران و کارآفرینان داخل و خارج از دانشگاه

 رویداد ملی گام دوم دانشگاهارکان اجرایی 

  رئیس رویداد ملی گام دوم دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمی، معاون تحقیقات، فناوري و نوآوري دانشگاه به عنوان عالیه طی حکمی از سوي ریاست 

  . رئیس رویداد ملی گام دوم دانشگاه منصوب شدند

  رویداد ملی گام دوم دانشگاهدبیرخانه مرکزي 

  

  پژوهشی و زیرساخت هايرئیس کمیته گروه

  مقدمه -1

معاونت تحقیقات، فناوري

فناوري و نوآوري دانشگاه آزاد اسالمی

و با شعار  اسالمی

، در معرض بازدید خالق

و بخش خصوصی قرار دهد

اهداف رویداد ملی گام دوم دانشگاه -2

 ترویج ماموریت جدید دانشگاه در زمینه دانشگاه حل مسئله و کارآفرین

  تحقق اهداف کالن بسته توسعه فناوري و نوآوري سند تحول و تعالی

 آشنایی با زیست بوم فناوري و نوآوري کشور با اقدامات فناورانه

 هانمایش پتانسیل

 ایفاي نقش رویداد ملی گام دوم دانشگاه در پیاده

دوم انقالب اسالمی

 هاي سرمایهایجاد فرصت

 تشویق و تقدیر از پژوهشگران و فناوران برجسته دانشگاه و ایجاد روحیه امید و خودبا

 شبکه سازي میان متخصصان، نوآوران و کارآفرینان داخل و خارج از دانشگاه

ارکان اجرایی  -3      

رئیس رویداد ملی گام دوم دانشگاه-1- 3

طی حکمی از سوي ریاست 

رئیس رویداد ملی گام دوم دانشگاه منصوب شدند

دبیرخانه مرکزي -2- 3

  دبیر رویداد -2-1- 3

رئیس کمیته گروه -2-2- 3



 

 

  )عضو ستاد( مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی واحد دانشگاهی استان

  )عضو ستاد( واحد هاي دانشگاهی استان  به انتخاب رییس ستاد

  )ستاد عضو( ستاد

توسط رئیس  شود و حکم بقیه اعضا،

  .باشدها همان واحد دانشگاهی مرکز استان می
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  هاها و شرکترئیس کمیته استارتاپ

  رئیس کمیته اجرایی 

  رئیس کمیته تولید محتوا 

  استانی رویداد ملی گام دوم دانشگاه

  )ستادرئیس (رئیس واحد دانشگاهی استان 

  )ستاد دبیر(واحد دانشگاهی استان  معاون پژوهشی

  )ستاد عضو(واحد دانشگاهی استان  سراي نوآوري

  )ستاد عضو(واحد دانشگاهی استان  مدیر مرکز رشد

مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی واحد دانشگاهی استان

واحد هاي دانشگاهی استان  به انتخاب رییس ستادمرکز تحقیقات 

ستادبه انتخاب رئیس  صنایع خالقحوزه درنظران نفر از صاحب

شود و حکم بقیه اعضا،صادر می ریاست عالیه دانشگاهاستانی توسط  ستاد

  .واحد دانشگاهی استان صادر خواهد شد

ها همان واحد دانشگاهی مرکز استان میمنظور از واحد دانشگاهی استان

  واحدي رویداد ملی گام دوم دانشگاه

  )رئیس کارگروه(رئیس واحد دانشگاهی 

  )کارگروهدبیر(واحد دانشگاهی  علمی/معاون پژوهشی

  )کارگروه عضو(واحد دانشگاهی  سراي نوآوري

  )کارگروه عضو(واحد دانشگاهی  مدیر مرکز رشد

  )عضو ستاد( ي واحد دانشگاهی هارئیس آزمایشگاه

رئیس کمیته استارتاپ -2-3- 3

رئیس کمیته اجرایی  -2-4- 3

رئیس کمیته تولید محتوا -2-5- 3

استانی رویداد ملی گام دوم دانشگاه ستاد- 3- 3

رئیس واحد دانشگاهی استان  -3-1- 3

معاون پژوهشی -3-2- 3

سراي نوآوري رئیس -3-3- 3

مدیر مرکز رشد -3-4- 3

مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی واحد دانشگاهی استان رئیس -3-5- 3

مرکز تحقیقات  رئیس -3-6- 3

نفر از صاحب یک -3-7- 3

ستادحکم رئیس : 1 تبصره

واحد دانشگاهی استان صادر خواهد شد

منظور از واحد دانشگاهی استان :2تبصره 

واحدي رویداد ملی گام دوم دانشگاه کارگروه- 3-4 

رئیس واحد دانشگاهی  -4-1- 3

معاون پژوهشی -4-2- 3

سراي نوآوري رئیس -4-3- 3

مدیر مرکز رشد -4-4- 3

رئیس آزمایشگاه/مدیر -4-5- 3



 

 

  )عضو ستاد(

  )کارگروه عضو(به انتخاب رئیس کارگروه 

شود و حکم بقیه اعضا، توسط صادر می

برگزار شود، لذا از تاریخ ابالغ این  1401

دستورالعمل این بندي هر بخش 

  کمیته تولید محتوا
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( کارگروهمرکز تحقیقات واحد دانشگاهی به انتخاب رییس 

به انتخاب رئیس کارگروه  صنایع خالقحوزه در نظران نفر از صاحب

صادر می یاستانستاد حکم رئیس کارگروه واحدي توسط رئیس 

  .رئیس واحد دانشگاهی صادر خواهد شد

 

 رویداد ملی گام دوم دانشگاه اجراي

1401با توجه به اینکه مقرر شده است که رویداد در اردیبهشت ماه سال 

بندي هر بخش زمانجداول دستورالعمل واحدهاي دانشگاهی موظف هستند مطابق 

  .اقدامات الزم را انجام دهند

 رئیس رویداد

 دبیرخانه مرکزي رویداد

آپ ها و شرکت هاکمیته استارت  کمیته اجرایی 

 ستاد استانی

 کارگروه واحدي

 رویداد  دبیر

مرکز تحقیقات واحد دانشگاهی به انتخاب رییس  رئیس -4-6- 3

نفر از صاحب یک -4-7- 3

حکم رئیس کارگروه واحدي توسط رئیس : 3 تبصره

رئیس واحد دانشگاهی صادر خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

اجراي بنديزمان- 4

با توجه به اینکه مقرر شده است که رویداد در اردیبهشت ماه سال 

دستورالعمل واحدهاي دانشگاهی موظف هستند مطابق 

اقدامات الزم را انجام دهند

  

  

پژوهشی و زیرساخت کمیته گروه هاي  



 

 

تعلق خواهد اي ویژهجوایز هاي مختلف مطابق بندهاي زیر 

  کارگروه هاي واحدي

  کارگروه برتر

  معاون پژوهشی و فناوري برتر 

  رئیس سراي نوآوري برتر 

  مدیر مرکز رشد برتر 

   رئیس آزمایشگاه برتر/مدیر

  مرکز تحقیقات برتر رئیس 

  واحد دانشگاهی برتر در حوزه صنایع خالق
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  حوزه هاي تخصصی دسته بندي محصوالت

  دیلیکشاورزي و صنایع غذایی و تب

  دارو، تجهیزات پزشکی و فراسودمندها

  محصوالت شیمیایی

  آالت و تجهیزات فناورانه

  فناوري اطالعات و اقتصاد دیجیتال

  صنایع خالق، فرهنگی هنري و گردشگري

  فناوري آب و محیط زیست

  مرتبطهاي نساجی، چرم وفناوري

  از برگزیدگان رویداد

هاي مختلف مطابق بندهاي زیر در حوزهبه انتخاب دبیرخانه برگزاري رویداد 

  هاي واحدي رویدادهبرگزیدگان ستادهاي استانی و کارگرو

  ردیف  ستادهاي استانی

  8  ستاد برتر

معاون پژوهشی و فناوري برتر   9  معاون پژوهشی و فناوري برتر 

  10  رئیس سراي نوآوري برتر 

  11  مدیر مرکز رشد برتر 

مدیر  12  مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی برتر 

رئیس   13  مرکز تحقیقات برتر

واحد دانشگاهی برتر در حوزه صنایع خالق  14  استان برتر در حوزه صنایع خالق 

حوزه هاي تخصصی دسته بندي محصوالت -5

کشاورزي و صنایع غذایی و تب -1- 5

دارو، تجهیزات پزشکی و فراسودمندها -2- 5

محصوالت شیمیایی -3- 5

آالت و تجهیزات فناورانهماشین -4- 5

فناوري اطالعات و اقتصاد دیجیتال -5- 5

صنایع خالق، فرهنگی هنري و گردشگري-6- 5

فناوري آب و محیط زیست -7- 5

نساجی، چرم وفناوري -8- 5

  

از برگزیدگان رویدادتقدیر - 6

به انتخاب دبیرخانه برگزاري رویداد 

  .گرفت

برگزیدگان ستادهاي استانی و کارگرو -1- 6

ستادهاي استانی  ردیف

1  

معاون پژوهشی و فناوري برتر   2

رئیس سراي نوآوري برتر   3

مدیر مرکز رشد برتر   4

مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی برتر رئیس   5

مرکز تحقیقات برتررئیس   6

استان برتر در حوزه صنایع خالق   7

  



 

 

  جوایز منتخبین برتر رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی

 در صورت تشکیل هسته فناور

نقدي استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی براي 

 

 فناورمندي از مزایاي بخشنامه حمایت از اعضاي هیات علمی 

هاي میلیون تومان پژوهانه آموزشی و مهارت افزایی براي برگزیدگان رویداد در حوزه

 در صورت تشکیل هسته فناور

نقدي استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی براي 

 

 تسهیل در فرایند تبدیل شدن هسته پژوهشی به گروه پژوهشی

 مندي از مزایاي بخشنامه حمایت از اعضاي هیات علمی فناور

هاي مهارت افزایی براي برگزیدگان رویداد در حوزه

-افزایش دوبرابري سهم ارایه دهنده خدمات پیش بینی شده در آئین نامه اجرایی مراکز خدمات و شبکه

به مدت یک  30/4/1398مورخ  24020و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی به شماره 

هاي میلیون تومان پژوهانه آموزشی و مهارت افزایی براي برگزیدگان رویداد در حوزه

 پرداخت هزینه مشاوره جهت تبدیل شدن به آزمایشگاه مرجع

در حوزه هاي مختلف به مدت یک پرداخت هزینه کالیبراسیون  تجهیزات 
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  هاي پژوهشی و زیرساختبرگزیدگان گروه

جوایز منتخبین برتر رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی

 لوح تقدیر 

  در صورت تشکیل هسته فناور استقرار رایگان در مرکز رشد واحد دانشگاهی یک سال

  نقدي استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی براي میلیون تومان پژوهانه غیر 240جمعا مبلغ

 به مدت یکسال برگزیدگان رویداد در حوزه هاي مختلف

 مندي از مزایاي بخشنامه حمایت از اعضاي هیات علمی بهره

  میلیون تومان پژوهانه آموزشی و مهارت افزایی براي برگزیدگان رویداد در حوزه 100جمعا مبلغ

  مختلف به مدت یکسال

 لوح تقدیر 

 در صورت تشکیل هسته فناور یک سال استقرار رایگان در مراکز رشد واحد دانشگاهی

  نقدي استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی براي میلیون تومان پژوهانه غیر 120جمعا مبلغ

 به مدت یکسالبرگزیدگان رویداد در حوزه هاي مختلف 

 تسهیل در فرایند تبدیل شدن هسته پژوهشی به گروه پژوهشی

 مندي از مزایاي بخشنامه حمایت از اعضاي هیات علمی فناوربهره

  مهارت افزایی براي برگزیدگان رویداد در حوزهمیلیون تومان پژوهانه آموزشی و  100جمعا مبلغ

  مختلف به مدت یکسال

 لوح تقدیر 

 افزایش دوبرابري سهم ارایه دهنده خدمات پیش بینی شده در آئین نامه اجرایی مراکز خدمات و شبکه

و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی به شماره  هاي آزمایشگاهی 

 سال

  میلیون تومان پژوهانه آموزشی و مهارت افزایی براي برگزیدگان رویداد در حوزه 100جمعا مبلغ

  مختلف به مدت یکسال

 لوح تقدیر 

 پرداخت هزینه مشاوره جهت تبدیل شدن به آزمایشگاه مرجع

  پرداخت هزینه کالیبراسیون  تجهیزات میلیون تومان  400جمعا مبلغ

  سال

برگزیدگان گروه -2- 6

  

  هاي پژوهشیگروه

  هاي پژوهشیهسته

هاي هسته

  کارگاهی/آزمایشگاهی

  زیرساخت

  

  

  

  

  

  



 

 

  جوایز منتخبین برتر رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی

 در صورت تشکیل هسته فناور

نقدي استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی براي برگزیدگان رویداد 

هاي میلیارد تومان تسهیالت نقدي از سوي صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه به برگزیدگان حوزه

 معرفی به پارك علم و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی جهت استقرار، در صورت احراز شرایط 

 در صورت تشکیل هسته فناور

نقدي استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی براي برگزیدگان رویداد 

  فناورآموختگان 
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  هاها و شرکتاستارتاپها، ایده

جوایز منتخبین برتر رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی

 لوح تقدیر

در صورت تشکیل هسته فناور دانشگاهیسال استقرار رایگان در مرکز رشد واحد  

نقدي استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی براي برگزیدگان رویداد میلیون تومان پژوهانه غیر 240 جمعا مبلغ

  به مدت یکسال در حوزه هاي مختلف

 لوح تقدیر

 سال استقرار رایگان در مراکز رشد واحد دانشگاهی

میلیارد تومان تسهیالت نقدي از سوي صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه به برگزیدگان حوزه 5پرداخت مبلغ 

 مختلف 

  معرفی به سراي نوآوري واحد دانشگاهی در صورت اتمام دوره رشد

معرفی به پارك علم و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی جهت استقرار، در صورت احراز شرایط 

  اعضاي هیات علمی فناوراز مندي از مزایاي بخشنامه حمایت 

 لوح تقدیر

در صورت تشکیل هسته فناور سال استقرار رایگان در مرکز رشد واحد دانشگاهی

نقدي استفاده از خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی براي برگزیدگان رویداد میلیون تومان پژوهانه غیر 120جمعا مبلغ 

 به مدت یکسالدر حوزه هاي مختلف 

آموختگان مندي از مزایاي بخشنامه حمایت از دانشجویان و دانش

ایدهبرگزیدگان  -3- 6

  

ها و ایده

  ها استارتاپ

 لوح تقدیر

  یک 

 جمعا مبلغ

در حوزه هاي مختلف

هاي شرکت

  فناور

 لوح تقدیر

 سال استقرار رایگان در مراکز رشد واحد دانشگاهی یک

  پرداخت مبلغ

مختلف 

 معرفی به سراي نوآوري واحد دانشگاهی در صورت اتمام دوره رشد

  معرفی به پارك علم و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی جهت استقرار، در صورت احراز شرایط

 مندي از مزایاي بخشنامه حمایت بهره

  صنایع خالق

 لوح تقدیر

 سال استقرار رایگان در مرکز رشد واحد دانشگاهی یک

  جمعا مبلغ

در حوزه هاي مختلف 

 مندي از مزایاي بخشنامه حمایت از دانشجویان و دانشبهره

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  ساختگروه پژوهشی و زیر
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  اولبخش 

گروه پژوهشی و زیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

گروه پژوهشی و زیر 1000



 

 

 کارگاهی/آزمایشگاهی

هاي  و یا حوزه فناورانه/علمی تخصصی با رویکرد

با مشخصات یکی از بندهاي زیر در راستاي حل حداقل یک مساله مورد نیاز جامعه در 

  :ندنکطور مستقیم یا از طریق ارایه خدمات فعالیت می

این گروه ها مطابق : گروه هاي پژوهشی مستقل یا ذیل مراکز تحقیقاتی داراي مجوز از سازمان مرکزي

 .مشغول فعالیت هستندتشکیل شده و 

  :گروه هاي پژوهشی که مطابق با سیاست رویداد و سند تحول و تعالی دانشگاه تشکیل خواهند شد

 2عضو هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهی و

حداقل با درجه کارشناسی ارشد مرتبط با زمینه 

می باشد که در قالب یک تیم منسجم در خصوص موضوع پژوهشی و فناورانه اولویت دار جامعه تحقیق و 

شبکه هاي آزمایشگاهی و کاربرگ هاي شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندي مراکز خدمات و 

این دستورالعمل  2شماره  می تواند در تکمیل فرم

این دستورالعمل پس از یک سال منوط به 

  .باشدمی

عضو هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهی 

همکار پژوهشگر حداقل با درجه کارشناسی ارشد مرتبط با زمینه 

می باشد که در قالب یک تیم منسجم در خصوص موضوع 

عضو هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهی یا 

همکار پژوهشگر حداقل با درجه کارشناسی ارشد مرتبط با زمینه 
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آزمایشگاهیو زیرساخت هسته  ،هسته پژوهشی 

تخصصی با رویکرد هاي در یکی از رشتهاطالق می شود که حقوقی 

با مشخصات یکی از بندهاي زیر در راستاي حل حداقل یک مساله مورد نیاز جامعه در نیاز کشور 

طور مستقیم یا از طریق ارایه خدمات فعالیت میه کارگاهی دانشگاه ب

گروه هاي پژوهشی مستقل یا ذیل مراکز تحقیقاتی داراي مجوز از سازمان مرکزي

تشکیل شده و  30/04/98مورخ  24019/10با شیوه نامه واحدهاي پژوهشی به شماره 

گروه هاي پژوهشی که مطابق با سیاست رویداد و سند تحول و تعالی دانشگاه تشکیل خواهند شد

عضو هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهی و تن 3حداقل( تن 5حداقل تعداد افراد الزم براي تاسیس گروه پژوهشی 

حداقل با درجه کارشناسی ارشد مرتبط با زمینه دکتري یا محققین پسادکتري، دانشجویان 

می باشد که در قالب یک تیم منسجم در خصوص موضوع پژوهشی و فناورانه اولویت دار جامعه تحقیق و 

کاربرگ هاي شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندي مراکز خدمات و موارد مطرح شده در 

می تواند در تکمیل فرم 21/07/1398مورخ  43540تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی به شماره 

 .توسط گروه پژوهشی مفید باشد

این دستورالعمل پس از یک سال منوط به  2- 1تشکیل شده مطابق با بند  گروه هاي پژوهشی

می 30/04/98مورخ  24019/10رعایت مفاد شیوه نامه واحدهاي پژوهشی به شماره 

عضو هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهی  2حداقلشامل ( نفر 2حداقل تعداد افراد الزم براي تاسیس هسته پژوهشی 

همکار پژوهشگر حداقل با درجه کارشناسی ارشد مرتبط با زمینه  2یا یک عضو هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهی و 

می باشد که در قالب یک تیم منسجم در خصوص موضوع ) یا دانشجویان دکتري یا محققین پسادکتري

  .ایندپژوهشی و فناورانه اولویت دار جامعه تحقیق و فعالیت می نم

 :کارگاهی/

عضو هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهی یا  2حداقل( نفر 2حداقل تعداد افراد الزم براي تاسیس هسته آزمایشگاهی

همکار پژوهشگر حداقل با درجه کارشناسی ارشد مرتبط با زمینه  2یک عضو هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهی و 

هسته پژوهشی ، گروه پژوهشی

حقوقی /حقیقیبه مجموعه افراد 

نیاز کشور  اي مورد میان رشته

کارگاهی دانشگاه ب/آزمایشگاهیبستر 

  :گروه پژوهشی - 1

گروه هاي پژوهشی مستقل یا ذیل مراکز تحقیقاتی داراي مجوز از سازمان مرکزي - 1- 1

با شیوه نامه واحدهاي پژوهشی به شماره 

گروه هاي پژوهشی که مطابق با سیاست رویداد و سند تحول و تعالی دانشگاه تشکیل خواهند شد -2- 1

حداقل تعداد افراد الزم براي تاسیس گروه پژوهشی 

محققین پسادکتري، دانشجویان شامل همکار پژوهشگر  تن

می باشد که در قالب یک تیم منسجم در خصوص موضوع پژوهشی و فناورانه اولویت دار جامعه تحقیق و ) فعالیت گروه

  . فعالیت می نمایند

موارد مطرح شده در  -1تبصره

تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی به شماره 

توسط گروه پژوهشی مفید باشد

گروه هاي پژوهشیتمدید فعالیت  -2تبصره

رعایت مفاد شیوه نامه واحدهاي پژوهشی به شماره 

  :هسته پژوهشی - 2

حداقل تعداد افراد الزم براي تاسیس هسته پژوهشی 

یا یک عضو هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهی و 

یا دانشجویان دکتري یا محققین پسادکتري هستهفعالیت 

پژوهشی و فناورانه اولویت دار جامعه تحقیق و فعالیت می نم

/هسته آزمایشگاهی -3

حداقل تعداد افراد الزم براي تاسیس هسته آزمایشگاهی

یک عضو هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهی و 



 

 

می باشد که در قالب یک تیم ) یا دانشجویان دکتري یا محققین پسادکتري یا کارشناس خبره آزمایشگاهی

  .کارگاهی ارایه می دهند

که قابلیت  داخلی دانشگاهتعمیرکاران 

  .و رقابت دارندمجوز حضور به عنوان هسته آزمایشگاهی 

و  در دانشگاه آزاد اسالمی هستند که به صور مختلف قابلیت

قرار گرفته و مشخصات تعمیر تجهیزات را کسب کرده و مورد تایید مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان 

در قالب یک هسته  به همراه تجهیزات ساخته شده

  .خواهند داشت

کارگاهی در /کارگاهی به عنوان هسته آزمایشگاهی

هسته هاي یاد شده، الزم است واحدهاي دانشگاهی موارد زیر را تحت عنوان 

ISO می باشند. 

 ... .کارگاه هاي همکار سازمان هاي مختلف ازجمله استاندارد، غذا و دارو، آب و فاضالب و 

کارگاه هاي عضو شبکه آزمایشگاهی فناوري هاي راهبردي معاونت علمی و فناوري ریاست 

مطابق با آیین نامه اجرایی مراکز خدمات و شبکه 

 ؛)30/04/1398مورخ 

 ؛)1399

  . تجهیزات آزمایشگاهی ساخته شده توسط واحد دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی

  کارگاهی

  .بررسی و مجوز فعالیت اولیه صادر نماید

10 

یا دانشجویان دکتري یا محققین پسادکتري یا کارشناس خبره آزمایشگاهی

کارگاهی ارایه می دهند/منسجم به سایر واحدهاي پژوهشی و دانشجویان خدمات آزمایشگاهی

تعمیرکاران عضو شبکه  کارکنان دانشگاه اعم از عضو هیات علمی یا غیر هیات علمی

به عنوان هسته آزمایشگاهی در رویداد فناورانه گام دوم  پیشرفته را دارند نیز

در دانشگاه آزاد اسالمی هستند که به صور مختلف قابلیت ینشاغل ،تعمیرکاران داخلی

تعمیر تجهیزات را کسب کرده و مورد تایید مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان 

 .آن ها در سامانه ساها ثبت شده است

به همراه تجهیزات ساخته شده کارگاهی/هاي سازنده تجهیزات آزمایشگاهی

خواهند داشتو رقابت مجوز حضور دانشگاه ناورانه گام دوم در رویداد ف

کارگاهی به عنوان هسته آزمایشگاهی/کارشناسان یا تیم هاي ارایه دهنده خدمات آزمایشگاهی

  .رویداد فناورانه گام دوم مجوز حضور و رقابت دارند

هسته هاي یاد شده، الزم است واحدهاي دانشگاهی موارد زیر را تحت عنوان / عالوه بر گروه ها

 :زیرساخت در رویداد فناورانه معرفی نمایند

 کارگاه هاي تحقیقاتی داراي تجهیزات با تکنولوژي باال

ISO-17025کارگاه هاي که داراي استانداردهاي رسمی از جمله 

کارگاه هاي همکار سازمان هاي مختلف ازجمله استاندارد، غذا و دارو، آب و فاضالب و 

کارگاه هاي عضو شبکه آزمایشگاهی فناوري هاي راهبردي معاونت علمی و فناوري ریاست 

مطابق با آیین نامه اجرایی مراکز خدمات و شبکه (اهیکلینیک ها و مراکز خدمات تخصصی آزمایشگاهی و کارگ

مورخ  24020هاي آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی به شماره 

07/08/1399مورخ  2077مطابق با آیین نامه شماره (کارگاه مرکزي

 مزارع تحقیقاتی کشاورزي و علوم دامی؛

 و قابلیت هاي خاص؛ دستگاه با فناوري باال

تجهیزات آزمایشگاهی ساخته شده توسط واحد دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی

کارگاهی/هسته پژوهشی و هسته آزمایشگاهی، گروه پژوهشی

 ارایه پروپوزال توسط محقق اصلی و معرفی همکاران به واحد دانشگاهی؛

بررسی و مجوز فعالیت اولیه صادر نمایدستاد واحدي موظف است بالفاصله درخواست را 

یا دانشجویان دکتري یا محققین پسادکتري یا کارشناس خبره آزمایشگاهی هستهفعالیت 

منسجم به سایر واحدهاي پژوهشی و دانشجویان خدمات آزمایشگاهی

کارکنان دانشگاه اعم از عضو هیات علمی یا غیر هیات علمی- 3تبصره

پیشرفته را دارند نیزتعمیر تجهیزات 

تعمیرکاران داخلیشبکه منظور از - 4تبصره

تعمیر تجهیزات را کسب کرده و مورد تایید مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی استان  مهارت

آن ها در سامانه ساها ثبت شده است

هاي سازنده تجهیزات آزمایشگاهیتیم  -5تبصره

در رویداد ف کارگاهی/آزمایشگاهی

کارشناسان یا تیم هاي ارایه دهنده خدمات آزمایشگاهی-6تبصره

رویداد فناورانه گام دوم مجوز حضور و رقابت دارند

 

عالوه بر گروه ها :زیرساخت ها - 4

زیرساخت در رویداد فناورانه معرفی نمایند

کارگاه هاي تحقیقاتی داراي تجهیزات با تکنولوژي باال/آزمایشگاه ها -4-1

کارگاه هاي که داراي استانداردهاي رسمی از جمله /آزمایشگاه ها -4-2

کارگاه هاي همکار سازمان هاي مختلف ازجمله استاندارد، غذا و دارو، آب و فاضالب و /آزمایشگاه ها - 4-3

کارگاه هاي عضو شبکه آزمایشگاهی فناوري هاي راهبردي معاونت علمی و فناوري ریاست /آزمایشگاه ها -4-4

 جمهوري؛

کلینیک ها و مراکز خدمات تخصصی آزمایشگاهی و کارگ - 4-5

هاي آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی به شماره 

کارگاه مرکزي/آزمایشگاه -4-6

مزارع تحقیقاتی کشاورزي و علوم دامی؛ -4-7

دستگاه با فناوري باال -4-8

تجهیزات آزمایشگاهی ساخته شده توسط واحد دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی -4-9

  

گروه پژوهشی تشکیل الزامات

ارایه پروپوزال توسط محقق اصلی و معرفی همکاران به واحد دانشگاهی؛ -1

ستاد واحدي موظف است بالفاصله درخواست را  -2



 

 

دیگر  هسته/و همکار گروه هسته/یک گروه

 .عضویت داشته باشند 

هسته ها، واحد دانشگاهی موظف است امکاناتی از قبیل فضا و تجهیزات اداري 

و همچنین امکانات آزمایشگاهی را مطابق با آیین نامه هاي شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی ازجمله شیوه نامه 

ي و آیین نامه اجرایی مراکز خدمات و شبکه ها

هسته /در اختیار گروه ها 30/04/1398

در صورت نیاز به خدمات خارج از آیین نامه هاي اشاره شده در باال، ستاد استانی رویداد امکان اخذ تصمیمات 

کارگاه نباید اختاللی در سایر وظایف آموزشی و 

در رویداد فناورانه گام  کارگاهی

کارگاهی باید همراه با زیرساخت هاي مورد بهره 

منظور از زیرساخت کلیه فضاهاي پژوهشی واحد دانشگاهی از جمله آزمایشگاه ها، کارگاه 

باید ارتباط و مدل همکاري ، کارگاهی

تاکید بر بدیهی است بعد از برگزاري رویداد، 

  آزمایشگاهی

بالفاصله پس از دریافت این دستورالعمل دبیر هیات امناي استان موظف است ضمن تشکیل ستاد استانی با توجه به 

  .هسته ها اقدام نماید/و زمانبندي زیر نسبت به شناسایی گروه ها

هسته ها /گروه ها 1/12/1400تا  نشست رقابتی درون استانی

، محدودیتی در فناورانه اعالم نمایند، به منظور شرکت در رویداد

ز نظر رقابت در رویداد گام دوم تعداد گروه ها براي استان ایجاد نخواهد شد و رتبه استان در مقایسه با سایر استان ها ا

بدیهی است بعد از تاریخ یاد شده و متناسب با تعداد گروه هاي معرفی شده 

11 

یک گروه اصلیعضو  به عنوان توانند همزمان هر یک از اعضاي هیأت علمی می

 هسته/اعضاي هیأت علمی داراي پست اجرایی فقط می توانند در یک گروه

هسته ها، واحد دانشگاهی موظف است امکاناتی از قبیل فضا و تجهیزات اداري /هاپس از تشکیل و تصویب گروه 

و همچنین امکانات آزمایشگاهی را مطابق با آیین نامه هاي شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی ازجمله شیوه نامه 

و آیین نامه اجرایی مراکز خدمات و شبکه ها30/04/98مورخ  24019/10واحدهاي پژوهشی به شماره 

30مورخ  24020آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی به شماره 

در صورت نیاز به خدمات خارج از آیین نامه هاي اشاره شده در باال، ستاد استانی رویداد امکان اخذ تصمیمات 

  .الزم را در راستاي حل موضوع دارد

کارگاه نباید اختاللی در سایر وظایف آموزشی و / هسته ها از امکانات آزمایشگاه/بهره برداري گروه ها

کارگاهی/هسته پژوهشی و هسته آزمایشگاهی، گروه پژوهشی

کارگاهی باید همراه با زیرساخت هاي مورد بهره /آزمایشگاهیهسته هسته پژوهشی و /معرفی هرگروه پژوهشی

منظور از زیرساخت کلیه فضاهاي پژوهشی واحد دانشگاهی از جمله آزمایشگاه ها، کارگاه  .برداري صورت گیرد

 .است... و  ، تجهیزات مورد استفادهها، کلینیک ها، مزارع کشاورزي

کارگاهی/هسته آزمایشگاهی و هشیپژو هسته هاي/به منظور تداوم فعالیت گروه ها

بدیهی است بعد از برگزاري رویداد، . و واحد دانشگاهی تعریف شده و مشخص باشد

 .می باشدگروه هاي یاد شده نظام مند 

آزمایشگاهیهسته /هسته پژوهشی/نحوه انتخاب و معرفی گروه پژوهشی

بالفاصله پس از دریافت این دستورالعمل دبیر هیات امناي استان موظف است ضمن تشکیل ستاد استانی با توجه به 

و زمانبندي زیر نسبت به شناسایی گروه ها 4،  3، 2،  1فرم هاي شماره 

نشست رقابتی درون استانیپس از برگزاري در صورتی که ستادهاي استانی 

اعالم نمایند، به منظور شرکت در رویداد به دبیرخانه رویداد و زیرساخت هاي پژوهشی خود را

تعداد گروه ها براي استان ایجاد نخواهد شد و رتبه استان در مقایسه با سایر استان ها ا

بدیهی است بعد از تاریخ یاد شده و متناسب با تعداد گروه هاي معرفی شده . دانشگاه آزاد اسالمی ارتقا پیدا خواهد کرد

  .توسط سایر استان ها، سهمیه استان کاهش داده خواهد شد

هر یک از اعضاي هیأت علمی می -3

 .معرفی شوند

اعضاي هیأت علمی داراي پست اجرایی فقط می توانند در یک گروه -4

پس از تشکیل و تصویب گروه  -5

و همچنین امکانات آزمایشگاهی را مطابق با آیین نامه هاي شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی ازجمله شیوه نامه 

واحدهاي پژوهشی به شماره 

آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی به شماره 

 .ها قرار دهد

در صورت نیاز به خدمات خارج از آیین نامه هاي اشاره شده در باال، ستاد استانی رویداد امکان اخذ تصمیمات  - 7تبصره

الزم را در راستاي حل موضوع دارد

بهره برداري گروه ها -8هتبصر

  .تحقیقاتی ایجاد نماید

  

گروه پژوهشیشرکت  الزامات

  دوم

معرفی هرگروه پژوهشی -1

برداري صورت گیرد

ها، کلینیک ها، مزارع کشاورزي

به منظور تداوم فعالیت گروه ها -2

و واحد دانشگاهی تعریف شده و مشخص باشد بین این گروه ها

نظام مند فعالیت ادامه 

نحوه انتخاب و معرفی گروه پژوهشی

بالفاصله پس از دریافت این دستورالعمل دبیر هیات امناي استان موظف است ضمن تشکیل ستاد استانی با توجه به 

فرم هاي شماره موارد یاد شده طبق 

 

در صورتی که ستادهاي استانی  .نکته مهم

و زیرساخت هاي پژوهشی خود را

تعداد گروه ها براي استان ایجاد نخواهد شد و رتبه استان در مقایسه با سایر استان ها ا

دانشگاه آزاد اسالمی ارتقا پیدا خواهد کرد

توسط سایر استان ها، سهمیه استان کاهش داده خواهد شد

 



 

 

  شگاه آزاد اسالمی

  مهلت اجرا

  یک هفته پس از ابالغ  دستورالعمل

  پس از ابالغ  دستورالعملهفته دو 

  سه هفته پس از ابالغ  دستورالعمل

  ورالعملسه هفته پس از ابالغ  دست

  پنج هفته پس از ابالغ  دستورالعمل

  چهار هفته پس از ابالغ  دستورالعمل

نگارش برنامه نشست رقابتی درون 

سه هفته پس از ابالغ  استانی حداکثر 

و پیش بینی هزینه دستورالعمل 

برگزاري برنامه و اخذ مجوز از دبیرخانه 

  رویداد

رسانی وسیع  تهیه فراخوان و اطالع

  دستورالعملپس از ابالغ  بالفاصله 

برگزاري دوره هاي آموزشی و مهارت 

افزایی در راستاي اهداف رویداد به طور  

  مستمر 

برگزاري نشست رقابتی درون استانی 

  حداکثر تا هفته سوم بهمن ماه 

  هفته اول اسفند ماه

  1401تا اردیبهشت  1400از اسفند 
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شگاه آزاد اسالمیگام دوم دان فناورانه زمانبندي اقدامات ستاد استانی رویداد- 1

  اقدام

یک هفته پس از ابالغ  دستورالعمل  تشکیل ستاد استانی رویداد فناورانه گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی

دو   1در قالب فرم شماره  مصوب موجودارسال مشخصات گروه هاي پژوهشی 

سه هفته پس از ابالغ  دستورالعمل  هسته هاي به همراه برنامه نحوه جذب/ گروه هاارسال پیش بینی تعداد 

کارگاه مرکزي اخذ مجوز شده مطابق با آیین نامه /ارسال فهرست آزمایشگاه

و آزمایشگاه هایی که قابلیت اخذ مجوز را  07/08/1399

(  

سه هفته پس از ابالغ  دست

کارگاهی واحدهاي دانشگاهی با /تطبیق کلیه زیرساخت هاي آزمایشگاهی

اطالعات موجود در سامانه ساها و ارسال فهرست آزمایشگاه ها و تجهیزات 

  )3فرم شماره (قابل ارایه در رویداد براي رقابت با سایر واحدهاي دانشگاهی 

پنج هفته پس از ابالغ  دستورالعمل

ثبت مشخصات تعمیرکاران داخلی در سامانه ساها مطابق با 

فرم (و ارسال فهرست آن ها  02/09/1400مورخ  56054/81

چهار هفته پس از ابالغ  دستورالعمل

برنامه ریزي براي نشست رقابتی درون استانی و متعاقب آن داوري و انتخاب 

کارگاهی /هاي پژوهشی، هسته هاي آزمایشگاهیگروه هاي پژوهشی، هسته 

 و زیرساخت هاي برتر

  

نگارش برنامه نشست رقابتی درون 

استانی حداکثر 

دستورالعمل 

برگزاري برنامه و اخذ مجوز از دبیرخانه 

رویداد

تهیه فراخوان و اطالع

بالفاصله 

برگزاري دوره هاي آموزشی و مهارت 

افزایی در راستاي اهداف رویداد به طور  

مستمر 

برگزاري نشست رقابتی درون استانی 

حداکثر تا هفته سوم بهمن ماه 

ارسال فهرست کلیه گروه ها، هسته ها و زیرساخت ها به دبیرخانه رویداد در 

  4 و 3و  2و 1قالب فرم هاي شماره 

هفته اول اسفند ماه

برگزاري دوره هاي مهارت افزایی، تشکیل شبکه هاي تخصصی  و فراهم 

هسته ها و زیر ساخت ها /کردن امکانات الزم براي حضور نمایندگان گروه ها

  براي حضور در رویداد

از اسفند 

 

1جدول

  ردیف

تشکیل ستاد استانی رویداد فناورانه گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی  1

ارسال مشخصات گروه هاي پژوهشی   2

ارسال پیش بینی تعداد   3

ارسال فهرست آزمایشگاه  4

07مورخ  2077شماره 

)3فرم شماره (دارند؛ 

تطبیق کلیه زیرساخت هاي آزمایشگاهی  5

اطالعات موجود در سامانه ساها و ارسال فهرست آزمایشگاه ها و تجهیزات 

قابل ارایه در رویداد براي رقابت با سایر واحدهاي دانشگاهی 

ثبت مشخصات تعمیرکاران داخلی در سامانه ساها مطابق با شناسایی و   6

56054ابالغیه شماره 

  )4شماره 

  

  

7  

  

  

برنامه ریزي براي نشست رقابتی درون استانی و متعاقب آن داوري و انتخاب 

گروه هاي پژوهشی، هسته 

و زیرساخت هاي برتر

ارسال فهرست کلیه گروه ها، هسته ها و زیرساخت ها به دبیرخانه رویداد در   8

قالب فرم هاي شماره 

برگزاري دوره هاي مهارت افزایی، تشکیل شبکه هاي تخصصی  و فراهم   9

کردن امکانات الزم براي حضور نمایندگان گروه ها

براي حضور در رویداد

  

  

  



 

 

  مراکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

رئیس 

  گروه
  شماره همراه

    

 مهمترین زیرمحصول 

ساخت ها و 

تجهیزات مورد بهره 

  برداري

امضا مدیر 

  گروه پژوهشی

    

    

    

  .تکمیل این بند ضروري است -

  دبیر هیات امناء استان

  

  

  :تاریخ و امضاء
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  1فرم شماره 

مراکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی مستقل یا وابسته به هاي  فعال  هسته/مشخصات گروه

  استان                                                                  واحد دانشگاهی       

  : گروه پژوهشی مستقل/مشخصات مرکز تحقیقات

  گروه پژوهشی مستقل/مرکز تحقیقات
رئیس 

گروه/مرکز

    

  :هسته پژوهشی مستقل یا وابسته/ 

رئیس 

هسته /

  پژوهشی

شماره 

  همراه

نام  اعضاي  

هیات علمی  

هسته /گروه

  پژوهشی

محصول /ایده/مهمترین طرح

  یا فعالیت شاخص

/ قابل ارائه در رویداد(

  )نمایشگاه

    
  

  
  

    
  

  
  

    
  

  
  

-)نمایشگاه/ قابل عرضه و ارائه در رویداد(محصول یا فعالیت شاخص 

  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحدگروه 

  

  

  :تاریخ و امضاء

  

  

  

مشخصات گروه

استان                                                                  واحد دانشگاهی       

مشخصات مرکز تحقیقات) جدول الف

مرکز تحقیقات

/ مشخصات گروه) جدول ب 

  ردیف

هسته /گروه

پژوهشی و 

زمینه تخصصی 

  فعالیت آن

رئیس 

/گروه

پژوهشی

1    

2    

3    

محصول یا فعالیت شاخص /ایده/شرح مختصر طرح

 ؛... .1

 ؛... .2

  ؛... .3

گروه /مرکز تحقیقات رئیس

  پژوهشی مستقل

  

  :و امضاءتاریخ 



 

 

  :براي تاسیس مورد درخواست کارگاهی جدید

  کارگاهی/هسته آزمایشگاهی

    پزشکی   هنر و معماري   

  

  ):هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهی

  :    پایه:                          مرتبه علمی

  : تلفن ثابت

  :تاریخ و امضا                                                                                                     
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  2فرم شماره 

کارگاهی جدید/آزمایشگاهی/، هسته پژوهشیپژوهشی

  استانواحد دانشگاهی       

هسته آزمایشگاهی                    هسته پژوهشی                        

  :اصلی فعالیت

  فنی و مهندسی   کشاورزي و منابع طبیعی       

  *اي

  :هاي دخیل در فعالیت را نام ببرید ، لطفا رشته اي هاي بین رشته

  :نوع و درصد هر نوع فعالیت

  درصد.............. اي  توسعه  درصد، .......... کاربردي 

هیات علمی تمام وقت واحد دانشگاهیعضو (اطالعات پژوهشگر شاخص 

مرتبه علمی:                         رشته و گرایش:                        

  : آدرس محل خدمت فعلی

تلفن ثابت                                                                                      

                                                                                                     

پژوهشی گروهمشخصات 

استانواحد دانشگاهی       

  :نوع- 1

                  گروه پژوهشی  

اصلی فعالیت  زمینه-2

       علوم پایه    علوم انسانی

اي بین رشته        دامپزشکی

هاي بین رشته در مورد زمینه *

  

نوع و درصد هر نوع فعالیت - 1

کاربردي   درصد، ......... بنیادي     

  :شنهاديپینام -4

  : به فارسی

  : به انگلیسی

اطالعات پژوهشگر شاخص - 5

:                        نام و نام خانوادگی 

آدرس محل خدمت فعلی    

                                                    :تلفن همراه    

                                                                                                     : پست الکترونیکی    

  مشخصات همکاران- 6



 

 

  نوع همکاري

محل خدمت 

  فعلی

  

  امضا

  همکار
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  نام و نام خانوادگی

  علمیآخرین مدرك تحصیلی و مرتبه و پایه 

نوع همکاري

  اصلی

  پایه  مرتبه  رشته و گرایش

        

        

        

        

  :هاي همکار و تجهیزات شاخص ها و کارگاه

  :زمینه فعالیتهاي نسبی واحد دانشگاهی در 

  :برنامه عملیاتی سال اول

  نحوه تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برنامه

  هاي اجراي برنامه

  نحوه جذب اعتبارات خارج از دانشگاه

ف
دی

ر
  

نام و نام خانوادگی

1    

2    

3    

4    

  

  :ضرورت تشکیل -7

  

ها و کارگاه عناوین آزمایشگاه-8

  

هاي نسبی واحد دانشگاهی در  ها و مزیت توانمندي-9

  

برنامه عملیاتی سال اول - 10

  شرح برنامه - 1- 10

نحوه تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برنامه- 2- 10

  

هاي اجراي برنامه برآورد هزینه -3- 10

  

نحوه جذب اعتبارات خارج از دانشگاه- 4- 10



 

 

  ..........رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  :تاریخ و امضاء

کارگاهی در ستاد استانی رویداد گام 

گروه پژوهشی، هسته 

  .مورد تصویب قرار گرفت استانی رویداد گام دوم

 

  :.....................دبیر هیات امناء استان 

  :امضاء تاریخ و
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  دستاوردهاي برنامه

  پژوهشیها و نهادهاي متقاضی خدمات 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نام و نام خانوادگی 

تاریخ و امضاء

کارگاهی در ستاد استانی رویداد گام /آزمایشگاهی/مصوبه موافقت با تشکیل گروه پژوهشی، هسته پژوهشی

  :دوم دانشگاه آزاد اسالمی

گروه پژوهشی، هسته ، پیشنهاد تشکیل .............. مورخ .......... صورتجلسه شماره 

استانی رویداد گام دومبا مشخصات فوق در جلسه ستادکارگاهی 

دبیر هیات امناء استان 

تاریخ و

   

  

دستاوردهاي برنامه- 5- 10

 

ها و نهادهاي متقاضی خدمات  سازمان- 6- 10

  

  

مصوبه موافقت با تشکیل گروه پژوهشی، هسته پژوهشی

صورتجلسه شماره ........ براساس بند شماره 

کارگاهی /آزمایشگاهی/پژوهشی



 

 

  ) حضور در رویداد به عنوان زیرساخت

  تاریخ مجوزشماره و   حوزه هاي تخصصی

    

    

  شماره و تاریخ درخواست  حوزه هاي تخصصی

    

    

  )مورد 5(نام تجهیزات مهم   حوزه تخصصی
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  3فرم شماره 

حضور در رویداد به عنوان زیرساخت(کارگاهی /زیرساخت هاي آزمایشگاهی

  :کارگاه مرکزي

  : کارگاه مرکزي داراي مجوز/مشخصات آزمایشگاه

حوزه هاي تخصصی  واحد دانشگاهی  کارگاه مرکزي 

    

    

 کارگاه مرکزي پیشنهادي/عنوان آزمایشگاه

حوزه هاي تخصصی  واحد دانشگاهی  کارگاه مرکزي 

    

    

 کارگاه هاي تحقیقاتی داراي تجهیزات پیشرفته

 کارگاه هاي تحقیقاتی

حوزه تخصصی  واحد دانشگاهی  کارگاه تحقیقاتی 

    

    

زیرساخت هاي آزمایشگاهیمشخصات 

  :استان

کارگاه مرکزي/آزمایشگاه -1

مشخصات آزمایشگاه) 1-1جدول 

  ردیف
کارگاه مرکزي /عنوان آزمایشگاه

1    

2    

  

عنوان آزمایشگاه) 2-1جدول 

  ردیف
کارگاه مرکزي /عنوان آزمایشگاه

1    

2    

  

کارگاه هاي تحقیقاتی داراي تجهیزات پیشرفته/آزمایشگاه ها -2

کارگاه هاي تحقیقاتی/هاآزمایشگاه ) 1-2جدول 

  ردیف
کارگاه تحقیقاتی /عنوان آزمایشگاه

1    

2    



 

 

( 

  محصول/دامنه آزمون  شماره و تاریخ گواهینامه

    

    

 

  ... .، غذا و دارو، آب و فاضالب و اي همکار سازمان هاي مختلف ازجمله محیط زیست

  شماره و تاریخ گواهینامه  مربوطهسازمان 

    

    

کارگاه هاي عضو شبکه آزمایشگاهی فناوري هاي راهبردي معاونت علمی و فناوري ریاست 

  وضعیت  تاریخ عضویت در شبکه

    

    

مطابق با آیین نامه اجرایی مراکز خدمات و 

؛مزارع تحقیقاتی )30/04/1398مورخ 

  وضعیت  دریافت مجوز
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 کارگاه هاي همکار

)ملی و استانی ISO17025(همکار استاندارد کارگاه هاي 

شماره و تاریخ گواهینامه  واحد دانشگاهی  کارگاه /

    

    

اي همکار سازمان هاي مختلف ازجمله محیط زیستکارگاه ه

مربوطهسازمان   واحد دانشگاهی  کارگاه/عنوان آزمایشگاه

    

    

کارگاه هاي عضو شبکه آزمایشگاهی فناوري هاي راهبردي معاونت علمی و فناوري ریاست 

تاریخ عضویت در شبکه  واحد دانشگاهی  کارگاه/عنوان آزمایشگاه

    

    

مطابق با آیین نامه اجرایی مراکز خدمات و (ها و مراکز خدمات تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهی

مورخ  24020شبکه هاي آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی به شماره 

مرکز خدمات 

  مزارع تحقیقاتی
دریافت مجوز تاریخ و شماره  د دانشگاهیواح

    

    

  ؛هاي پیشرفته با قابلیت خاص

کارگاه هاي همکار/آزمایشگاه ها - 3

کارگاه هاي /آزمایشگاه ها) 1-3جدول 

  ردیف
عنوان آزمایشگاه

1    

2    

کارگاه ه/آزمایشگاه ها) 2-3جدول 

  ردیف
عنوان آزمایشگاه

1    

2    

 

کارگاه هاي عضو شبکه آزمایشگاهی فناوري هاي راهبردي معاونت علمی و فناوري ریاست /آزمایشگاه ها) 3- 3جدول 

  جمهوري؛

  ردیف
عنوان آزمایشگاه

1    

2    

  

ها و مراکز خدمات تخصصی آزمایشگاهی و کارگاهیکلینیک )4- 3جدول 

شبکه هاي آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی به شماره 

  کشاورزي و علوم دامی؛

مرکز خدمات /نیکیعنوان کل  ردیف

مزارع تحقیقاتی/تخصصی

1    

2    

  

هاي پیشرفته با قابلیت خاصدستگاه ) 5-3جدول 



 

 

  وضعیت  نوع عملکرد

  

  

  . تجهیزات آزمایشگاهی ساخته شده توسط واحد دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی

  تیم سازنده  نوع عملکرد
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دستگاه با فناوري باال و قابلیت 

  
نوع عملکرد  واحد دانشگاهی

    

    

تجهیزات آزمایشگاهی ساخته شده توسط واحد دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی

تجهیزات آزمایشگاهی ساخته 
نوع عملکرد  واحد دانشگاهی

    

    

   

دستگاه با فناوري باال و قابلیت   ردیف

  هاي خاص

1    

2  

 

تجهیزات آزمایشگاهی ساخته شده توسط واحد دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی) 6-3جدول 

تجهیزات آزمایشگاهی ساخته   ردیف

  شده

1    

2    

  



 

 

  )به عنوان یک هسته آزمایشگاهی در رویداد 

  حوزه تخصصی  نوع خدمات

  

  

دوره 

  )هاي تخصصی گذرانده شده

  فهرست تجهیزاتی که توانایی

  .تعمیر آن را دارد
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  4فرم شماره 

به عنوان یک هسته آزمایشگاهی در رویداد ( تعمیرکارانتیم هاي ارایه دهنده خدمات آزمایشگاهی و 

  کارگاهی/کارشناسان یا تیم هاي ارایه دهنده خدمات آزمایشگاهی

نوع خدمات  اسامی افراد   واحد دانشگاهی

    

    

 شبکه تعمیرکاران داخلی دانشگاه

  نام تعمیرکار  
دوره (سابقه کار در این حوزه

هاي تخصصی گذرانده شده

    

    

تیم هاي ارایه دهنده خدمات آزمایشگاهی و 

  :استان

کارشناسان یا تیم هاي ارایه دهنده خدمات آزمایشگاهی -1جدول 

  ردیف
واحد دانشگاهی

1    

2    

  

شبکه تعمیرکاران داخلی دانشگاه -2جدول 

  ردیف
  واحد دانشگاهی

1    

2    

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

شرکت 1000
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  دومبخش 

1000ایده و استارتاپ و 

  فناور و خالق

  

  

 

  

  

  

ایده و استارتاپ و  1000



 

 

یک ایده هستند که داراي  دانشگاه

ها و دانشگاه، صاحبان ایده مراکز رشد

مانند اي د با برگزاري رویدادهاي فناورانه

شو افراد صاحب ایده را براي شرکت در رویداد ملی گام دوم دانشگاه 

  :در واحدهاي دانشگاهی

ي  محور استارتاپ ویکندها بصورت مسئله

ها تعداد رود تا واحدهاي دانشگاهی در استان

  . استارتاپ ویکند در حوزه هاي تخصصی مراکز رشد و سراهاي نوآوري برگزار نمایند

در رویداد چالش فناوري نیازهاي . ین رویداد ترکیبی از رویدادهاي استارتاپ ویکند و چالش فناوري می باشد

فناورانه صنعت به اعضاي هیات علمی و دانشجویان فراخوان داده می شود، سپس براي هر نیاز یک پروپوزال تهیه 

ري منجر به قراردادهایی بین دانشگاه و صنعت 

.  شوددر رویداد چالش ویکند نیازهاي فناورانه صنایع منطقه در یک رویداد استارتاپ ویکندي ارایه می

  .هاي صنایع و اقلیم منطقه خواهد بود

در واقع هدف  .است هاي مختلفو حوزه

هاي  پردازي، توسعه کسب و کار مبتنی بر فناوري، حمایت از ایده

 .باشد می بازار با توان رقابت با محصوالت خارجی

  .و مراکز رشد اقماري برگزار شود
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 استارتاپایده و 

دانشگاه دانشجویان و اعضاي هیات علمیها، استارتاپها و 

مراکز رشد خصوص در. منظور ایجاد یک کسب و کار می باشند

د با برگزاري رویدادهاي فناورانهمراکز رشد بای. هاي فناور مستقر هستند

شو افراد صاحب ایده را براي شرکت در رویداد ملی گام دوم دانشگاه 	اپ ویکند، چالش ویکند و ایده

در واحدهاي دانشگاهی هاو استارتاپ هابراي جذب ایده معرفی رویدادهاي فناورانه

استارتاپ ویکندها بصورت مسئله .باشدمیهاي فناورانه هدف از برگزاري این رویداد شناسایی ایده

رود تا واحدهاي دانشگاهی در استانانتظار می. دهند	موضوعات مختلف یک حوزه را مورد بررسی قرار می

استارتاپ ویکند در حوزه هاي تخصصی مراکز رشد و سراهاي نوآوري برگزار نمایند

ین رویداد ترکیبی از رویدادهاي استارتاپ ویکند و چالش فناوري می باشد

فناورانه صنعت به اعضاي هیات علمی و دانشجویان فراخوان داده می شود، سپس براي هر نیاز یک پروپوزال تهیه 

ري منجر به قراردادهایی بین دانشگاه و صنعت خروجی رویداد چالش فناو. شده و به صاحبان صنایع ارایه می شود

در رویداد چالش ویکند نیازهاي فناورانه صنایع منطقه در یک رویداد استارتاپ ویکندي ارایه می

هاي صنایع و اقلیم منطقه خواهد بوداست که پاسخگوي چالشاي هاي فناورانهایده

و حوزه پردازي و بیان ایده براي حل مسایلبستري جهت ایده

پردازي، توسعه کسب و کار مبتنی بر فناوري، حمایت از ایده شو پرورش قدرت خالقیت و ایده

بازار با توان رقابت با محصوالت خارجی نیازها به محصوالت مورد  فناورانه و نوآورانه، و تبدیل این ایده

و مراکز رشد اقماري برگزار شود 3شو در مراکز رشد سطح رویداد ایده

ایده و  1000معرفی  -1

ها و ایدهصاحبان از  منظور

منظور ایجاد یک کسب و کار می باشند فناورانه به

هاي فناور مستقر هستند، همان هستهها اپاستارت

اپ ویکند، چالش ویکند و ایدهاستارت

  . معرفی نمایند

 

معرفی رویدادهاي فناورانه-2

  :استارتاپ ویکند- 2-1

هدف از برگزاري این رویداد شناسایی ایده

موضوعات مختلف یک حوزه را مورد بررسی قرار می

استارتاپ ویکند در حوزه هاي تخصصی مراکز رشد و سراهاي نوآوري برگزار نمایند 31

  :چالش ویکند- 2-2

ین رویداد ترکیبی از رویدادهاي استارتاپ ویکند و چالش فناوري می باشدا

فناورانه صنعت به اعضاي هیات علمی و دانشجویان فراخوان داده می شود، سپس براي هر نیاز یک پروپوزال تهیه 

شده و به صاحبان صنایع ارایه می شود

در رویداد چالش ویکند نیازهاي فناورانه صنایع منطقه در یک رویداد استارتاپ ویکندي ارایه می. می شود

ایده ،خروجی چالش ویکند

   :شوایده-2-3

بستري جهت ایده شوایده رویداد

شو پرورش قدرت خالقیت و ایدهرویداد ایده

فناورانه و نوآورانه، و تبدیل این ایده

رویداد ایده 100رود انتظار می



 

 

   ها

آغاز می  هماهدهی یکها یک دوره فشرده شتاب

ها شامل این دوره. برگزار خواهد شد

دوره ، و کار تیمی فروشابی، بازاری

 پوستر، بنر، سازيآماده( رویداد در

  

 مجري  مهلت اجرا

  روز پس از ابالغ

    دستورالعمل رویداد

  

  واحد دانشگاهی

  
  روز پس از ابالغ

  دستورالعمل رویداد

پس از اتمام مهلت زمانبندي 

  
  رویداد مرکزي دبیرخانه

  1400بهمن ماه 

  واحد دانشگاهی

1400  

پس از اتمام  مهلت زمانبندي 

  
  رویداد مرکزي دبیرخانه

 28تا   1400

1401  
  واحد دانشگاهی

رویداد مرکزي دبیرخانه1401اردیبهشت ماه   

  .رییس کارگروه واحدي رویداد باشند/تمامی اطالعات ارسالی می بایست منضم به صورتجلسه مورد تایید رییس ستاد استانی
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هاتوانمندسازي براي صاحبان ایده و استارتاپ هاي

ها یک دوره فشرده شتابهاي برتر، جهت توانمندسازي این استارتاپ

برگزار خواهد شدمختلفی موزشی و ترویجی آهاي ها، دورهجهت توانمندسازي استارتاپ

بازاریدوره آموزشی آشنایی با ، دوره آشنایی نحوه نوشتن برنامه کسب و کار

در خدمات/محصول/ایده ارایهنحوه و  گذارانایده به سرمایه

 .باشندمی )الکترونیکی

  هاي دانشگاهیدر واحد  برنامه هاي عملیاتی

مهلت اجرا  اقدام

هاي فناور مستقر هاي فناور و شرکتارسال اطالعات هسته

پست  به  4 و 1در واحد دانشگاهی در قالب جداول 

  fa.rad@iau.ir الکترونیکی

روز پس از ابالغ 10

دستورالعمل رویداد

ها و صنایع پاها و استارتبینی تعداد جذب ایده

هاي فناورانه پیشنهادي واحد برنامهخالق، پس از برگزاري 

 پست الکترونیکیبه  6و  2در قالب جداول 

fa.rad@iau.ir  

روز پس از ابالغ 15

دستورالعمل رویداد

  جدول زمانبندي   1ردیف داوري اطالعات ارسال شده 
پس از اتمام مهلت زمانبندي 

   1ردیف 

برنامه هاي فناورنه پیشنهادي واحدهاي دانشگاهی 

  6و  2مطابق جداول 
بهمن ماه   27تا 

هاي برتر و صنایع خالق جذب شده پاها و استارت

پست به  5و 1از طریق برنامه هاي فناورانه در قالب جداول 

  fa.rad@iau.ir الکترونیکی

1400اسفند  7تا 

  جدول زمانبندي  5ردیف داوري اطالعات ارسال شده 
پس از اتمام  مهلت زمانبندي 

  5ردیف 

ها برگزاري دوره توانمندسازي براي صاحبان ایده و استارتاپ

ارایه برنامه کسب و کار خود، جهت آشنایی آنها با نحوه 

نحوه معرفی محصول و خدمات، ارتقا میزان آشنایی با بازار و 

تحلیل نقاط قوت و ضعف ایده، برآورد میزان سرمایه گذاري، 

  گذارهامذاکره با سرمایه

1400اسفندماه  10از 

1401فروردین 

 اردیبهشت ماه گام دوم دانشگاه آزاد اسالمی ملی برگزاري رویداد

تمامی اطالعات ارسالی می بایست منضم به صورتجلسه مورد تایید رییس ستاد استانی

هايبرگزاري دوره - 3

هاي برتر، جهت توانمندسازي این استارتاپپس از انتخاب ایده

جهت توانمندسازي استارتاپ. شود

دوره آشنایی نحوه نوشتن برنامه کسب و کار

ایده به سرمایهآموزشی نحوه ارایه 

الکترونیکی محتواي و کاتالوگ

برنامه هاي عملیاتیبندي زمانجدول - 4

  ردیف

1  

ارسال اطالعات هسته

در واحد دانشگاهی در قالب جداول 

الکترونیکی

2  

بینی تعداد جذب ایدهارسال پیش

خالق، پس از برگزاري 

در قالب جداول 

داوري اطالعات ارسال شده   3

4  
برنامه هاي فناورنه پیشنهادي واحدهاي دانشگاهی  برگزاري

5  

ها و استارتارسال ایده

از طریق برنامه هاي فناورانه در قالب جداول 

الکترونیکی

6  

  
داوري اطالعات ارسال شده 

7  

برگزاري دوره توانمندسازي براي صاحبان ایده و استارتاپ

جهت آشنایی آنها با نحوه 

نحوه معرفی محصول و خدمات، ارتقا میزان آشنایی با بازار و 

تحلیل نقاط قوت و ضعف ایده، برآورد میزان سرمایه گذاري، 

مذاکره با سرمایه

 برگزاري رویداد 8

تمامی اطالعات ارسالی می بایست منضم به صورتجلسه مورد تایید رییس ستاد استانی: نکته مهم



 

 

  شرح اطالعات
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  اقدامات واحدهاي دانشگاهی

  هاي فناوراطالعات هسته

  ي فناورهااطالعات هسته : )1(جدول 

شرح اطالعات  هاي فناوراطالعات هسته

  واحد دانشگاهی

  فناور عنوان هسته

  دستورالعمل 5حوزه فعالیت براساس بند 

  تاریخ شروع و پایان استقرار

  فناور شماره تماس مسئول هسته

  معرفی اعضاي تیم کاري هسته فناور

  )دانشجو و هیات علمی مشخص گردد

  مدل همکاري هسته فناور با واحد دانشگاهی

  ...)اجاره، رویالتی، درصد از فروش و

   خدمات/معرفی محصوالت تولید شده

  شده سبمجوزهاي ک

  خدمات هسته فناور/فروش محصوالت

  )میلیون تومان

  فناورتوضیح مختصري از ایده هسته 

اقدامات واحدهاي دانشگاهی -5

اطالعات هستهجدول  - 5-1

اطالعات هسته  ردیف

واحد دانشگاهی  1

عنوان هسته  2

حوزه فعالیت براساس بند   3

تاریخ شروع و پایان استقرار  4

شماره تماس مسئول هستهو نام   5

6  
معرفی اعضاي تیم کاري هسته فناور

دانشجو و هیات علمی مشخص گردد تعداد(

7  
مدل همکاري هسته فناور با واحد دانشگاهی

اجاره، رویالتی، درصد از فروش و(

معرفی محصوالت تولید شده  8

مجوزهاي ک  9

10  
فروش محصوالت میزان

میلیون تومان(

11  
توضیح مختصري از ایده هسته 

  

  

  

  



 

 

تواند اقدام به برگزاري هر هاي موجود می

با سایر  تواند بصورت مشارکتیواحدهاي دانشگاهی که مرکز رشد ندارند می

  .واحدهاي دانشگاهی و یا با کمک سایر نهادهاي برون دانشگاهی در این خصوص اقدام نمایند

ها بینی تعداد ایدهپیش

و استارتاپ هاي جذب 

 شده
تاریخ پایان

  

  

  

هاي ذیل را جهت ارزیابی و انتخاب 

  هاتاپ

  کاري دقیق

  برنامه هاي فناورانه

25 

  هاي پیشنهادي واحدهاي دانشگاهی

هاي موجود میها و ظرفیتبا توجه به پتانسیلواحدهاي دانشگاهی داراي مرکز رشد 

واحدهاي دانشگاهی که مرکز رشد ندارند می. کدام از رویدادهاي جدول ذیل نمایند

واحدهاي دانشگاهی و یا با کمک سایر نهادهاي برون دانشگاهی در این خصوص اقدام نمایند

  هاي پیشنهاديعناوین برنامه :)2(جدول

عنوان برنامه

 تاریخ برگزاري

 تاریخ پایان تاریخ شروع

  

  

  

  هاپااستارت ها وهاي ارزیابی ایده

هاي ذیل را جهت ارزیابی و انتخاب فناورانه مورد نظر باید شاخص هايبرنامهواحدهاي دانشگاهی ضمن برگزاري 

  .مدنظر قرار دهند

  هاي ارزیابیشاخص :)3(جدول

تاپاستار ها وارزیابی ایدههاي شاخص

  فناورانه ابتکاري، امکان پذیر و 

  کاري مناسبتیمداراي 

کاري دقیقتشریح دقیق مراحل کار و وجود برنامه

  توجیه فنی و اقتصادي ایده

  بازار هدف مناسب

  بررسی رقبا و تعیین مزیت رقابتی

برنامه هاي فناورانههاي شناسایی شده در میزان انطباق ایده با چالش

هاي پیشنهادي واحدهاي دانشگاهیعناوین برنامه - 5-2

واحدهاي دانشگاهی داراي مرکز رشد  

کدام از رویدادهاي جدول ذیل نمایند

واحدهاي دانشگاهی و یا با کمک سایر نهادهاي برون دانشگاهی در این خصوص اقدام نمایند

 عنوان برنامه نوع برنامه

 استارتاپ ویکند

 چالش ویکند

شوایده  

هاي ارزیابی ایدهشاخص -5-3

واحدهاي دانشگاهی ضمن برگزاري 

مدنظر قرار دهند هاپاو استارت هاایده

  ردیف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  



 

 

02147353408- 09127990683 

برگزار  هايبرنامههاي منتخب دبیرخانه از واحدهاي دانشگاهی، منوط به تعداد 

  .باشدها و میزان همکاري و همراهی واحد دانشگاهی می

رخانه به واحدهاي دانشگاهی هاي منتخب متعاقبا از طرف دبی

  

دانشگاهی مستقر نیستند هایی از اعضاي هیات علمی که در مراکز رشد و سراي نوآوري واحد 

  .باشند

که در مراکز رشد و سراي نوآوري واحد 

فناورانه و نوآورانه دانشجویان و دانش 

  .باشندبا واحد دانشگاهی می

  .باشند

  .هستند هاي بیرونی مستقر

بوده فعالیت مشغول  ، فرهنگی، هنري و گردشگري

هاي فناور مرکز رشد جزء این بند 
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02147353408زاده به شماره تماس هاي بیشتر آقاي دکتر باقري

هاي منتخب دبیرخانه از واحدهاي دانشگاهی، منوط به تعداد ها و استارتاپ

ها و میزان همکاري و همراهی واحد دانشگاهی می، کیفیت ایده

هاي منتخب متعاقبا از طرف دبیها و استارتاپنام ایده

  شرکت فناور و خالق 

  :شوندبندي میدانشگاه به موارد ذیل دسته

   .باشندواحدهاي فناوري که در مراکز رشد دانشگاه مستقر می

  .هایی  که در سراي نوآوري واحد دانشگاهی مستقر هستند

هایی از اعضاي هیات علمی که در مراکز رشد و سراي نوآوري واحد 

باشندمی "حمایت از فعالیت فناورانه اعضاي هیات علمی

که در مراکز رشد و سراي نوآوري واحد  دانشگاه آموختگاندانشجویان و دانشهایی از 

فناورانه و نوآورانه دانشجویان و دانش هاي حمایت از فعالیت"ولی مشمول بخشنامه  

با واحد دانشگاهی میگذاري و سرمایههایی که داراي مشارکت اقتصادي 

باشندهایی که داراي تفاهم نامه همکاري با واحد دانشگاهی می

هاي بیرونی مستقرو دانشجویان که در شتابدهنده هایی از اعضاي هیات علمی

  :باشندزیر میبندي دسته شامل

، فرهنگی، هنري و گردشگريخالقصنایع هاي زمینهدر اي که فرد یا مجموعه

هاي فناور مرکز رشد جزء این بند الزم به ذکر است که هسته .توانسته است محصولی را به بازار عرضه نماید

  

هاي بیشتر آقاي دکتر باقريجهت هماهنگی :1تذکر

  . شوند	معرفی می

ها و استارتاپتعداد ایده :2تذکر

، کیفیت ایدهشده در واحدها

نام ایدهسامانه ثبت :3تذکر

  .رسانی خواهد شد اطالع

شرکت فناور و خالق  1000معرفی  - 6

دانشگاه به موارد ذیل دستههاي فناور شرکت-1- 6

  

واحدهاي فناوري که در مراکز رشد دانشگاه مستقر می  :دسته اول

هایی  که در سراي نوآوري واحد دانشگاهی مستقر هستندشرکت  :دومدسته 

هایی از اعضاي هیات علمی که در مراکز رشد و سراي نوآوري واحد شرکت :سومدسته 

حمایت از فعالیت فناورانه اعضاي هیات علمی"ولی مشمول بخشنامه 

هایی از شرکت :چهارمدسته 

 ،دانشگاهی مستقر نیستند

  .باشندمی"آموختگان

هایی که داراي مشارکت اقتصادي شرکت :پنجمدسته 

هایی که داراي تفاهم نامه همکاري با واحد دانشگاهی میشرکت :ششمدسته 

هایی از اعضاي هیات علمیشرکت :هفتمدسته 

  

شاملصنایع خالق  -2- 6

فرد یا مجموعه  :هشتمدسته 

توانسته است محصولی را به بازار عرضه نماید و

  . شوندمحسوب نمی



 

 

  شرح اطالعات
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  هاي فناورشرکت تکمیل و ارسال اطالعات

  هاتکمیل اطالعات شرکت

  ي فناورهااطالعات شرکت :)4(جدول 

شرح اطالعات  شرکت هاي فناور

  واحد دانشگاهی

  نام شرکت

  ملی شرکتشناسه 

  مدیرعامل شرکتشماره تماس 

  قرارداد استقرارتاریخ شروع و پایان 

  شرکت فناورمعرفی اعضاي تیم کاري 

  )تعداد دانشجو و هیات علمی مشخص گردد

  دستورالعمل 5حوزه فعالیت براساس بند 

  دسته شرکت

  )دستورالعمل 6بر اساس بند 

  خدمات/تولید شدهمعرفی محصوالت 

  با واحد دانشگاهی شرکت 

  ...)اجاره، رویالتی، درصد از فروش و

  شده سبمجوزهاي ک

  شرکتخدمات /فروش محصوالت

  )میلیون تومان

  مجوز دانش بنیانی

  )، خالق یا غیر دانش بنیان

  فعالیت شرکتتوضیح مختصري از 

  

تکمیل و ارسال اطالعات - 7 

تکمیل اطالعات شرکت- 7-1 

شرکت هاي فناوراطالعات   ردیف

واحد دانشگاهی  1

نام شرکت  2

شناسه   3

شماره تماس و نام   4

تاریخ شروع و پایان   5

معرفی اعضاي تیم کاري   6

تعداد دانشجو و هیات علمی مشخص گردد(

حوزه فعالیت براساس بند   7

8  
دسته شرکت

بر اساس بند (

9  
معرفی محصوالت 

7  
شرکت مدل همکاري 

اجاره، رویالتی، درصد از فروش و(

مجوزهاي ک  8

9  
فروش محصوالت میزان

میلیون تومان(

مجوز دانش بنیانی  10

، خالق یا غیر دانش بنیان 2، 1نوع (

11  
توضیح مختصري از 



 

 

  شرح اطالعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي پیشنهادي واحدهاي دانشگاهی براي صنایع خالق

بینی تعداد افراد یا پیش

هاي جذب شده مجموعه تاریخ پایان 

  

هاي ذیل را بایست شاخصهاي فناورانه در حوزه صنایع خالق، می
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  صنایع خالق اطالعات  :)5(جدول 

شرح اطالعات  اطالعات صنایع خالق

  واحد دانشگاهی

  مالک محصولشماره تماس 

  اعضاي تیم کاري  و تعداد

  )تعداد دانشجو و هیات علمی مشخص گردد

  دستورالعمل 5حوزه فعالیت براساس بند 

  خدمات/معرفی محصوالت تولید شده

  شده سبمجوزهاي ک

  خدمات /فروش محصوالت

  )میلیون تومان

  فعالیت توضیح مختصري از 

هاي پیشنهادي واحدهاي دانشگاهی براي صنایع خالق

  هاعناوین برنامه :)6(جدول 

هاعنوان برنامه  
 تاریخ برگزاري

 تاریخ پایان تاریخ شروع

  

هاي فناورانه در حوزه صنایع خالق، میواحدهاي دانشگاهی ضمن برگزاري برنامه

  .مدنظر قرار دهند منتخب، جهت ارزیابی و انتخاب فرد و یا مجموعه افراد

  

اطالعات صنایع خالق  ردیف

واحد دانشگاهی  1

شماره تماس و نام   2

و تعداد معرفی  3

تعداد دانشجو و هیات علمی مشخص گردد(

حوزه فعالیت براساس بند   4

معرفی محصوالت تولید شده  5

مجوزهاي ک  6

7  
فروش محصوالت میزان

میلیون تومان(

توضیح مختصري از   8

  

هاي پیشنهادي واحدهاي دانشگاهی براي صنایع خالقبرنامه - 7-2

نوع برنامه    

صنایع خالق، فرهنگی، هنري 

 و گردشگري

  

واحدهاي دانشگاهی ضمن برگزاري برنامه

جهت ارزیابی و انتخاب فرد و یا مجموعه افراد



 

 

هاي شرکت کننده

به شرکت فناور

هاي صنایع خالق منتخب دبیرخانه از واحدهاي دانشگاهی، منوط به تعداد 

  .باشدهاي برگزار شده در واحدها، کیفیت محصوالت و میزان همکاري و همراهی واحد دانشگاهی می

معرفی   09173412505 -  02147353408

منتخب متعاقبا از طرف دبیرخانه به واحدهاي دانشگاهی اطالع 

29 

  هاي ارزیابیشاخص :)7(جدول 

هاي شرکت کنندههاي ارزیابی افراد و یا مجموعهشاخص  

 مجوزهاي صنفی در حوزه محصول 

 توجیه فنی و اقتصادي مناسب

 بازار هدف مناسب 

 انطباق محصول با حوزه صنایع خالق

)میلیون تومان( سالیانهمیزان فروش   

به شرکت فناورامکان سنجی تبدیل مجموعه   

هاي صنایع خالق منتخب دبیرخانه از واحدهاي دانشگاهی، منوط به تعداد تعداد افراد یا مجموعه

هاي برگزار شده در واحدها، کیفیت محصوالت و میزان همکاري و همراهی واحد دانشگاهی می

02147353408به شماره تماس  رادهاي بیشتر آقاي دکتر 

منتخب متعاقبا از طرف دبیرخانه به واحدهاي دانشگاهی اطالع  خالق و معرفی صنایع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

تعداد افراد یا مجموعه :1تذکر

هاي برگزار شده در واحدها، کیفیت محصوالت و میزان همکاري و همراهی واحد دانشگاهی می برنامه

هاي بیشتر آقاي دکتر جهت هماهنگی :2تذکر

  . شوندمی

و معرفی صنایع نامسامانه ثبت :3تذکر

  .رسانی خواهد شد

  


