دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
معاونت پژوهش و فناوري

دفتر انتقال فناوري و مالكيت فكري

دستورالعمل اجرايي جشنواره شناسايي و توانمندسازي ايدههاي برتر )شتاب( دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
مقدمﻪ:
اين دستورالعمل براساس سياستها و برنامههاي حوزه نوآوري و فناوري و در راستاي عمﻠي شدن سند چشم انداز تـدوين شـده بـا موضـوع
دانشگاه كارآفرين و به منظور اشاعه فرهنگ نوآوري و فناوري و توسعه كسب و كارهاي دانش بنيان و ايجاد ارتباط نزديك دانشگاه با ﺻنعت
تهيه و تدوين شده است.
ماده -١تعاريف:
-١-١

دانشگاه :منظور از دانشگاه در اين آيين نامه "دانشگاه شهيد مدني آذربايجان" است.

-١-٢

بخش خصوﺻي :منظور از بخش خصوﺻي در اين آييننامه تمامي شـركتهـا و موسسـات تحقيقـاتي ،توليـدي و ﺻـنعتي بخـش
خصوﺻي است.

-١-٣

دفتر :منظور از دفتر در اين آيين نامه "دفتر انتقال فناوري دانشگاه شهيد مدني آذربايجان" است.

-١-٤

ايده فناورانه :منظور تمامي نوآوريها و خﻼقيتهاي ذهني يك فرد كه منجر به يك محصول فناورانه در مقياس آزمايشگاهي شده
باشد و قابﻠيت تجاريسازي و ﺻنعتيسازي باشد.

-١-٥

جايزه :منظور "مبﻠغ نقدي مصوب شوراي فناوري دانشگاه شهيد مدني آذربايجان" است.

-١-٦

دبيرخانه :منظور "دبيرخانه جشنواره شناسايي و توانمندسازي ايدههاي برتر )شتاب( واقع در معاونت پـژوهش و فنـاوري دانشـگاه
شهيد مدني آذربايجان" است.

-١-٧

شورا :منظور "شوراي فناوري دانشگاه شهيد مدني آذربايجان" است.

ماده -٢اهداف:
-١-١

ايجاد روحيه نوآوري و خﻼقيت در بين دانشجويان دانشگاه

-١-٢

ارج نهادن به تحقيقات و پژوهشهاي كاربردي و فناورانه دانشجويان

-١-٣

كمك به شكلگيري و توسعه پايدار فعاليتهاي نوآورانه در دانشگاه

-١-٤

هموارسازي مسير تبديل ايده به محصول و تبديل دانش به ارزش

-١-٥

توسعه و جهتگيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت پژوهشهاي كاربردي و ﺻنعتيسازي

-١-٦

ايجاد ارتباط و همكاري نزديكتر دانشگاه با ﺻنعت

-١-٧

تبديل ايدههاي فناورانه به محصوﻻت دانش بنيان و قابل عرضه به بازار

-١-٨

ايجاد شركتهاي دانشبنيان دانشگاهي و خصوﺻي

-١-٩

تبديل دانشگاه به دانشگاه كارآفرين
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ماده -٣شرايط برگزاري جشنواره شتاب
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اين جشنواره ميتواند بر اساس نيازهاي بخش خصوﺻي و به پيشنهاد اين شركتها و تصويب در شوراي فناوري دانشگاه و يا بر اساس ايده-
هاي پيشنهادي ارائه شده در زمان جشنواره توسط فناوران در حضور داوران برگزار شود و ايدههاي برتر جهت حمايـت و اسـتقرار در مركـز
نوآوري دانشگاه بر اساس شيوهنامه مركز مذكور انتخاب ميشوند.
تبصره  :١اين جشنواره مختص دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ميباشد.
تبصره  :٢اگر اين جشنواره بر اساس نيازهاي بخش خصوﺻي برگزار گردد ،جايزههاي نقدي و غيرنقدي مصـوب دبيرخانـه جشـنواره بعـد از
اعﻼم نتيجه توسط هيئت داوران در همان روز پاياني مراسم توسط بخش خصوﺻي پيشنهاد دهنده برگزاري جشنواره به برنـدههـا پرداخـت
خواهد شد.
ماده -٤شرايط ايدههاي برتر
ايدههاي مورد پذيرش در جشنواره شتاب بايد تمامي شرايط زير را داشته باشند.
-٤-١

داراي نوآوري در سطح مﻠي و يا بين المﻠﻠي باشند) .هيچ گونه نمونه مشابه داخﻠي و خارجي نداشته باشد(.

-٤-٢

داشتن نمونه اوليه آزمايشگاهي اولويت محسوب مي گردد.

-٤-٣

داشتن تاييديه آزمايشگاهي از آزمايشگاه هاي معتبر يا تاييديه از مراجع ذيصﻼح اولويت محسوب مي گردد.

تبصره  :٣ايدههايي كه در قالب پاياننامه تاييد شده باشند به منزله تاييديه آزمايشگاهي ميباشند.
-٤-٤

قابﻠيت ﺻنعتي/تجاري سازي داشته باشد.

ماده  -٥اعضاي هيئت داوران
-٥-١

رئيس دفتر انتقال فناوري دانشگاه

-٥-٢

نماينده/نمايندگان متخصص معرفي شده از طرف بخش خصوﺻي

-٥-٣

حداقل سه نﻔر از اعضاي هيئت عﻠمي معرفي شده از طرف دانشگاه مرتبط و متخصص با موضوع جشنواره

تبصره  :٤اعضاي اشاره شده در بندهاي  ١-٣با حكم و تاييد معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه انتخاب ميشوند.
تبصره  :٥در ﺻورت مشاركت ساير دانشگاهها و بخش خصوﺻي دبيرخانه جشنواره ميتواند حداكثر دو نﻔر از نمايندگان آن سـازمانها را نيـز
به عنوان داور انتخاب نمايد.
ماده  -٦وظايف و اختيارات هيئت داوران
اعضاي هيئت داوران براساس اين آييننامه داراي اختيارات زير ميباشند.
-٦-١

نتيجه جشنواره با راي اكثريت هيئت محترم داوران معتبر ميباشد.

-٦-٢

در ﺻورت ايجاد تساوي و اختﻼف نظر در بين داوران ،سرداور منتخب نتيجه نهايي و راي نهايي را ﺻادر خواهد كرد.

تبصره  :٦سرداور جشنواره توسط داوران حاضر انتخاب خواهد شد.
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ماده  -٧حل اختﻼف
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تمامي اختﻼفات ناشي از تﻔسير اين آييننامه با مشاركت طرفين و در شوراي فناوري دانشگاه حل و فصل خواهد شد و نتيجه اعﻼمـي شـورا
مبناي نهايي اين اختﻼفات براي طرفين و عموم ﻻزم به اجرا مي باشد.
ماده  -٨اين آيين نامه در  ٨ماده و  ٦تبصره در تاريخ  ١٣٩٦/٠٩/٢١تنظيم و به تاييد شوراي فناوري دانشگاه شهيد مدني آذربايجان رسيد.

