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  بسمه تعالی

  دانشگاه جامع علمی کاربردي تخصصی رویداد شتابآیین نامه برگزاري 

  

  مقدمه
تشکیل، رشد و  هتجهاي اصلی ه عنوان یکی از استراتژيب ( شبکه توانمند سازي ایده هاي برتر)رویداد شتاببرگزاري  امروزه

رشد  نوآوري و مند مراکزاین رویدادها در کنار افزایش هدف برگزاريرو  شود و از این قلمداد می هاي نوپاشرکت اريذسرمایه گ

همین راستا و در جهت حمایت از فرهنگ  در اي روشن با اهداف مالی برنامه ریزي شده باشد.آینده بخش تواند نویددانشگاه می

م به هماهنگی و برگزاري اقداعتف، دانشگاه جامع علمی کاربردي هاي کالن وزارت کارآفرینی و کسب و کار و همچنین سیاست

. در حال حاضر برگزاري هدفمند مختلف علمی کاربردي در سراسر کشور نموده است مراکزبا همکاري تخصصی  شتابرویدادهاي 

محسوب هاي دانشگاهی با رویکرد پژوهش و فناوري فرهنگ سرمایه گذاري در محیطعامل کلیدي در توسعه  شتاب هايرویداد

. از دناي داشته باش د بازده اقتصادي قابل مالحظهنتوان د مینریزي و اجرا شو درستی و شایستگی برنامهانچه بنشود که چ می

  باشد.رشد دانشگاه مینوآوري یا مرکز هاي برتر به مراکز جذب گروه رویدادمشخصات بارز این 

  

 تعریف

-هاي آنها مرتبط با فراخوانافرادي که ایده(  انگیزه گان پرکنند . در این برنامه شرکتگرددروز متوالی برگزار می 3در  رویداد شتاب

-ایده بصورت فشردهآیند تا  هم میگرد باشند)هاي مراکز رشد دانشگاه جامع علمی کاربردي است و متقاضی ورود به این مراکز می

نوآوري و یا مرکز  کزاجذب مرذیرش، عملیاتی و در صورت پرا  ایده ،دهند و هر گروه در پایانایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل ه

منطبق با آخرین  شد،می با رویداد شتاببرگزاري این دستورالعمل که حاوي چهارچوب و اصول کلی حاکم بر شود. رشد 

ها و نیازهاي دانشگاه اهکارهاي مناسب و بهینه در راستاي ماموریتتعیین ربه منظور که  علمی در این زمینه استدستاوردهاي 

  گردیده است.  تدوین
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    هدافا

  رویداد شتاببرگزاري تهیه خط مشی و تدوین راهکارهاي مناسب جهت  .1

 رویداد شتاببرگزاري فرایند مشترك و الزم االجرا در چارچوب قانونی الزم براي ایجاد  تأمین .2

 ها رویداد شتابو هدفمند سازي برگزاري  یتارتقاي سطح کیف .3

  مراکز علمی کاربرديجهت شکوفایی بیشتر  شتاب رویدادجهت برگزاري ایجاد انگیزه  .4

اعـالم   مربوطه مورد نظر درخواست خود را به واحد استانی ها، باید ابتدا مرکز رویداد شتابجهت اجراي بهتر و هماهنگ تر  -1ماده 

  .نمایدو پس بررسی و تایید توسط مدیریت پژوهش و فناوري دانشگاه نسبت به برگزاري آن رویداد اقدام 

عهـده  را  مرکـز توسط  رویداد شتابواحدهاي استانی دانشگاه جامع علمی کاربردي وظیفه نظارت بر روند صحیح برگزاري  -2ماده 

  باشند.دار می

ورهـاي رویـداد مـورد    مح ،هاهاي موجود در مراکز و استانبر اساس پتانسیل توانندمیدانشگاه  مراکز علمی کاربرديکلیه   -3ماده 

  .نمایند و پس از تائید اجرا ریزينظر را برنامه

تمامی مراکز علمـی کـاربردي مجـري     ذیرفته در خصوص تاسیس مراکز رشد،پهاي هدفمند صورت ریزيبا توجه به برنامه -4ماده 

  اقدامات الزم را انجام دهند.نیز  کز رشدمرمرکز نوآوري و یا در صورت احراز شرایط نسبت به تاسیس ، باید رویداد شتاب

و اهمیت حمایت از رویدادهاي هدفمند، معاونـت پـژوهش و فنـاوري در صـورت      رویداد شتاببا توجه به اهمیت برگزاري  -5ماده 

سـقف   تـا حـداکثر  مبـالغی را   توانـد مـی  ،ي موجـود هـا آیـین نامـه  بـا ضـوابط و   مطـابق   رویـداد شـتاب  برگزاري صحیح تایید روند 

   .پرداخت نمایدهاي برتر راه یافته به مراکز رشد جهت حمایت از ایدهریال   000/000/100

یـد  یرشـد را ندارنـد پـس از تا   نوآوري یا مرکـز  که قصد تاسیس مرکز  مراکز علمی کاربرديسط تو رویداد شتاببرگزاري  -1تبصره 

    باشد.محتوي توسط مدیریت پژوهش و فناوري دانشگاه بالمانع می

ارائه گزارش از  ،رویداد شتابکامل برگزاري ، رشدنوآوري یا مرکز به تاسیس مرکز  ، منوط5مندرج در ماده داخت مبلغ پر -2تبصره 

  باشد.میو در نهایت تایید توسط مدیریت پژوهش و فناوري دانشگاه  سوي مرکز

مرکـز جهـت    بـه  مبلغیاشد و هیچ گونه بمی شتابها توسط دانشگاه فقط براي برگزاري یک دوره رویداد تمامی پرداخت -3تبصره 

  هاي بعدي داده نخواهد شد.برگزاري دوره

  بالمانع است. رویداد شتابجذب اسپانسر و پشتیبان مالی توسط مرکز جهت برگزاري   -6ماده 
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 علمـی کـاربردي  مراکـز  و یـا  نام دانشگاه جامع علمی کاربردي  باصرفا  مراکز علمی کاربرديتوسط  رویداد شتاببرگزاري  -7ماده 

  صرفا نقش حامی را داشته باشند.باید ها و اسپانسرها شرکت سایرو  باشدمیامکان پذیر 

نماینـد و ایـن امـر بایـد صـرفا توسـط        رویداد شتابتوانند بطور مستقیم اقدام به برگزاري نمی )ستادي(واحدهاي استانی  -8ماده 

  صورت پذیرد.وزهاي الزم و با مشارکت دانشگاه و اخذ مج مراکز علمی کاربردي

هـاي ملـی   در حوزه رویداد شتابکه معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام به برنامه ریزي برگزاري  صورتی واحدهاي استانی در -4تبصره 

  توانند به عنوان مجریان برگزاري ایفاي نقش نمایند.نماید، می

و از  رسـید  دانشـگاه  شوراي پـژوهش و فنـاوري  به تایید  2/12/1395تبصره تنظیم و در تاریخ  4ماده و  9در  آیین نامهاین : 9ماده 

  .تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد




