
  باسمه تعالی

   شیوه نامه ایجاد شرکت هاي دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی ایران

  مقدمه : 

به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ها و تواناییهاي موجود دردانشگاهو واحد هاي پژوهشی و توسعه فضاي نوآوري در علوم پزشکی و 

فعالیتهاي علمی به سوي اقتصاد دانش محور و در جهت ایجاد زیرساخت هاي الزم براي هدایت نتایج طرحهاي پژوهشی ، پایاننامهها و 

قانون برنامه پنجم و همینطور قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوریها و  17ماده  4اجراي تبصره 

نشگاه بعنوان نماد آموزش عالی در علوم پزشکی شیوهنامه مجلس شوراي اسالمی و با توجه به جایگاه دا 5/8/1389اختراعات مصوب 

   حمایت از تاسیس شرکت هاي دانشبنیان به شرح ذیل تصویب و ابالغ گردید.

  ) تعریف 1ماده 

شرکتو موسسه دانش بنیان، ،شرکت و یا موسسه خصوصی یا تعاونی هستند که با ایجاد یک کسب و کار دانش محور به منظور تبدیل 

نش به ثروت تشکیل شده و فعالیتهاي اقتصادي آنها مبتنی و همراه با فعالیتهاي تحقیق و توسعه در زمینههاي فناوریهاي نو و پایدار دا

پیشرفته است و به توسعه اقتصاد دانش محور در جامعه کمک میکنند. از جمله مصادیق این فعالیتها، تجاري سازي نتایج تحقیق و توسعه 

ه کاال ،خدمات و نرم افزار، خلق و توسعه، انتقال و عرضه فناوري، توسعه کاربرد فناوریهاي پیشرفته و با ارزش شامل طراحی،ساخت و عرض

   افزوده باال به ویژه در تولید نرم افزارهاي مربوطه و نیز مشاوره و خدمات تخصصی و دانش میباشند.

   ) اهداف ایجاد شرکت هاي دانش بنیان2ماده 

  گیري هر چه بیشتر توانایی هاي دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشی و اعضاي هیات علمی در تولید و رفع نیازهاي جامعه ایجاد زمینه بکار -1

   توانمند سازي اعضاي هیات علمی، دانش آموختگان و واحدهاي پژوهشی دانشگاه به منظور ورود به فضاي کسب وکار -2

   ایده ها ، ابتکارات و نوآوریها به تولید و مشاغل پایدارجذب و تبدیل  -3

  کمک به تجاریسازي نتایج پژوهش و اختراع و ارتقاء سطح فناوري تولید محصوالت و ارائه خدمات در کشور  -4

   ایجاد شبکه دانشی با مشارکت نهادهاي تجاري، عمومی و صنعتی -5

   هاي پژوهشی، اعضاي هیات علمی و دانشآموختگانافزایش درآمدهاي اختصاصی دانشگاه ها، واحد -6

  ) شرایط و چگونگی ایجاد و فعالیتشرکت هاي دانش بنیان 3ماده 

 و ونقان ضوابط رعایت با تواند می خصوصی بخش مشارکت با یا و علمی هیات اعضاي سایر مشارکت با 	هر عضو هیات علمی دانشگاه 	-1

   ارتباط با صنعت دانشگاه شرکت دانش بنیان تاسیس نماید. شوراي تصویب با و شیوهنامه این مقررات

فعالیت اعضاء هیات علمی در شرکتهاي دانشبنیان مغایر با فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی نبوده و باید ضوابط مربوطه را رعایت تبصره: 

   نمایند.

   محدوده تخصصی اعضاي هیات علمی متقاضی باشد.شرکت پیشنهادي باید داراي حداقل یک ایده براي تولید و یا خدمت نوین، در  -2

نحوه مشارکت دانشگاه به یکی ازدوروش زیرباپیشنهادمتقاضی وتایید کمیته اجرایی ارتباط با صنعت و تصمیم شوراي ارتباط با  		-3

   صنعت برمبناي سوابق کارونقش دانشگاه درتحقق ایده مجري تعیین میشود:

   مد:الف) دریافت حق االمتیاز ازدرآ

 5درصد ازفروش شرکت ازسال اول بهرهبرداري به مدت حداقل  7تا  3حق االمتیازدانشگاه به تصویب کمیته ارتباط با صنعت به میزان 

   سال بر اساس میزان استفاده از امکانات دانشگاه، پارك و مرکز رشد تعیین میگردد.

   ب) مشارکت درسهام شرکت:

ه اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه و تایید شوراي ارتباط با صنعت برمبناي آورده معنوي ومیزان نقش دانشگاه می تواند به پیشنهاد کمیت

   درصد به عنوان سهامداردرمالکیت شرکت متقاضی شرکت نماید. 49دانشگاه درشکل گیري ایده، توسعه وتولید محصول شرکت متقاضی تا 

ر آنچه در قانون و آییننامههاي مربوطه جزء تکالیف دانشگاه نسبت به شرکتهاي دانش بهرهبرداري شرکت از امکانات دانشگاه عالوه ب 		-4

بنیان میباشد، نیاز به تایید کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه داشته و هزینه خدمات مربوطه نیزدر قالب قراردادي میان شرکت و 

رکت متقاضی ویا بصورت پرداخت نقدي توسط شرکت متقاضی تادیه واحد دانشگاهی بعنوان آورده نقدي دانشگاه بابت سهام خوددرش

  میگردد. 

 شرکتها ثبت دراداره شرکت ثبت باصنعت، ارتباط اجرایی کمیته در تصویب به منوط متقاضی شرکت رسمی فعالیت شروع 		-5

   .است قانونی واخذمجوزازمراجع

  با رعایت مقررات، از کلیه مزایاي مندرج در قانون و آییننامههاي مربوطه بهرهمند گردد. شرکتهاي دانش بنیان میتوانند  -6

 شرکتهاي دانش بنیان باید ضوابط و مقررات داخلی پارك و یا مراکز رشد متبوع خود را رعایت نمایند -7


