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 دانشگاه دامغان نوآوریمرکز اساسنامه 
 :مقدمه 

رم علوم، به امضاء وزیر محت 3/9/9395که در تاریخ  ر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشورایجاد مرکز نوآوری ددر اجرای آیین نامه 
و  دانشگاه دامغان در حوزه معاونت پژوهشنوآوری و به دانشگاه های کشور ابالغ گردیده است، مرکز کارات و فناوری رسیده تحقیق

 تاسیس می شود.اساسنامه دانشگاه و در چارچوب مواد و مقررات این فناوری 
 

 :اهداف  – 1ماده 
 .ترویج و توسعه فرهنگ نوآوری در دانشگاه -لفا

  .نوآوریر تحقق نقش آفرینی د -ب
شناسایی و توامندسازی دانشجویان و اساتید خالق، نوآور و کارآفرین و فراهم کردن زمینه تجاری سازی دستاوردهای علمی آنها  -ج

 .کسب و کار دانش بنیانبرای ورود به فعالیتهای 
 .نش بنیاندا ارتقای نقش نوآوران در توسعه دانشگاه از طریق خلق دانش، فناوری و کسب و کار -د
 .به محصول ی نو آورتسریع در تبدیل ایده ها -ه
 .جهت ورود به مراکز رشدگروه های نوآور حمایت و رشد  -و

 

 وظایف مرکز نوآوری: -2ماده 
برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگ نمودن افراد، تجهیزات و فضای فیزیکی )اداری ، آزمایشگاهی، کارگاهی( به منظور دستیابی  -الف
 اهداف مرکز . به
 .تهیه برنامه های ترویجی فناورانه برای توسعه نظام نوآوری -ب
 یجاد ارتباط و تعامل الزم با مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، دفاتر ارتباط با صنعت و سایر نهادهای مرتبط.ا -ج
 و نظارت برعملکرد آنها.گروه های نو آور در دانشگاه حمایت از ایجاد  -د
 زاری رویدادها و مسابقات مورد نیاز نوآوران از قبیل طرح کسب و کار.برگ -ه
 برگزاری دوره های آموزشی و مسابقات با هدف افزایش مهارتهای حرفه ای و پرورش خالقیت و نوآوری. -و
 انجام وظایف مربوط به مرکز شتابدهی. -ز

 

 تعریف : – 3ماده 
وزارت متبوع، تحت نظر رییس دانشگاه، مجری سیاست ها، برنامه ها و مصوبات  واحدی اجرایی در دانشگاه است کهنوآوری مرکز 

 است.دانشگاه مرکز نوآوری  کار گروهشورای پژوهشی دانشگاه و 
 

 تشکیالت مرکز : -4ماده 
 ارکان و اجزاء مرکز عبارتند از :

 است. که ترکیب و وظائف هر یک به قرار زیرکارشناس مرکز ، مرکز کار گروهئیس مرکز، ر

 

 :یس مرکز رئ -5ماده 
مرکز . رییس سال منصوب می گردد 2رییس مرکز به پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و با حکم رییس دانشگاه به مدت 

د. را داشته باشنوآوری تواند با استفاده از همکارای اعضاء هیات علمی دانشگاه  فعالیت های آموزشی، پژوهشی، ترویجی و مشاوره می



حسب نیاز و در قالب ساختار مصوب، کارشناسان و تجهیزات مورد نیاز مرکز توسط دانشگاه تامین می شود. اعضاء و همکاران مرکز 
 می تواند باشد.دانشگاه مدیر ارتباط با صنعت و  دانشجویان، دانش آموختگان، شامل اعضاء هیات علمینوآوری 

 

 :مرکز نوآوری کار گروه -6ماده 
کار در دانشگاه، شفاف سازی و هدفمند سازی وظایف و مسئولیتها و حذف فعالیتهای موازی، نوآوری نهادینه سازی فعالیتهای  به منظور

 در دانشگاه تشکیل می شود.مرکز نوآوری  گروه
 شامل:شورا تر کیب این 

 .معاون پژوهش و فنّاوری دانشگاه -الف
 .مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه -ب
 .(مرکز نوآوری کار گروهدانشگاه )دبیر نوآوری ییس مرکز ر -ج
 .با تایید شورای پژوهشی دانشگاه دو نفر از اعضای شورای پژوهشی دانشگاه -د

یک نفر عضو هیات علمی مرتبط با ضروری است : در جلساتی که طرحهای گروههای نوآور بررسی و تصویب می شود 9تبصره 
 دعوت شود. طرحهر موضوع 

 مرکز است. کار گروهدبیر  نوآوریمعاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و یا نماینده وی رییس جلسه  و رییس مرکز : 2 تبصره
 

 دانشگاه: مرکز نوآوری کار گروهوظایف و اختیارات  -7ماده 
 دانشگاه. نو آوریتدوین و بازنگری آیین نامه داخلی مرکز  -لفا

 .نو آوریکمک به ساماندهی مرکز  -ب
 دانشگاه. نو آوری کزمایت، هدایت و نظارت بر فعالیتهای مرح -ج
 دانشگاه به همراه زمان بندی و بودجه مورد نیاز. نو آوریتدوین برنامه ساالنه مرکز  -د

 گروهای نوآور.تصویب، نظارت و پیگیری طرحهای  -ه
 زارت متبوع.پژوهشی دانشگاه و وشورای مرتبط با مرکز نوآوری در ظارت بر اجرای مصوبات ن -و
 قرار داده شود.نوآوری ناسایی امکانات بالقوه و تجهیزات دانشگاه که می تواند در اختیار مرکز ش -ز

 

 :یس مرکز رئ – 8ماده 
مرکز . رییس سال منصوب می گردددو  رییس مرکز به پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و با حکم رییس دانشگاه به مدت

حسب نیاز و در قالب ساختار نوآوری دانشگاه را مدیریت کند. ده از همکارای اعضاء هیات علمی دانشگاه  فعالیت های تواند با استفامی
دانشگاه، شامل اعضاء نوآوری مصوب، کارشناسان و تجهیزات مورد نیاز مرکز توسط دانشگاه تامین می شود. اعضاء و همکاران مرکز 

 می تواند باشد.دانشگاه مدیر ارتباط با صنعت و  ندانشجویان، دانش آموختگا، هیات علمی
 

 دانشگاه:مرکز نوآوری وظایف و اختیارات رییس  -9ماده 
 وآوری دانشگاه.کارگروه مرکز ناجرای کلیه مصوبات وزارت متبوع در ارتباط با مرکز نوآوری و اجرای کلیه مصوبات -الف
 .در دانشگاه ورینوآانجام کلیه امور اداری و مالی مربوط به مرکز  -ب

 .شناسایی سرمایه های فکری دانشگاه شامل اعضاء هیات علمی و دانشجویان -ج

  دانشگاه.  نوآوری ارگروهک در دانشگاه هر شش ماه یکبار به آورینومرکز مرتبط با ارایه گزارش فعالیت های انجام گرفته -د

 گروههای نوآور دانشجویی.جهت راه اندازی بسترسازی و حمایت های مالی، اطالعاتی و مشاوره ای الزم در  -ه
 تبدیل گروههای نوآور موفق به واحدهای فناور مراکز رشد.کمک به -و
 



 مرکز نوآوری دانشگاه:کارشناس وظایف و اختیارات  -11ماده 
 پیگیری امور مرتبط با مرکز نوآوری. -الف
 پیگیری جذب، هدایت گروههای نوآور -ب
 .ا به رییس مرکز جهت طرح و پیگیری در کار گروه نوآوری دانشگاهارائه مستندات کارگروهه -ج
 تدوین گزارشات مرکز نوآوری. -د
 

 : اعتبارات – 11ماده 
ز محل اعتبارات اهزینه نمودن نوآوری از محل بودجه های پژوهشی دانشگاه و سایر کمکها تامین می شود. اعتبارات مورد نیاز مرکز 

و بر اساس ضوابط و مقررات مالی پس از تأیید رئیس مرکز از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه ، مرکزمنابع مالی تأمین شده برای 
 بود.خواهد دانشگاه 

 

به تصویب هیات  91/22/9391تاریخ در  شورای پژوهشی دانشگاه تأیید و تبصره دردو ماده و دوازده این اساسنامه در  – 12ماده 

 رسید.دامغان  دانشگاهمحترم سه رئی

 


