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  علمی هیات اعضايمشارکت  نامه شیوه
  علوم پزشکی زنجان  دانشگاه 
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  :مقدمه
 
 وزارت تایید مورد پژوهشی موسسات و دانشگاهها در موجود تواناییهاي و ظرفیتها بیشتراز هرچه منظوراستفاده به

به  کشور وفرهنگی اقتصادي،اجتماعی توسعهاقتصاد مقاومتی و  اهداف وتحقق آنها علمی هیات واعضاي بهداشت،
 شرکتهاي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرانقانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي،  17ماده  4تبصره به استناد 

  :زیرایجادمیشوند باشرایط)بنیان دانش
 

بنیان معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري،  ها و موسسات دانش نامه ارزیابی و تشخیص شرکت بر اساس آئین
ثروت، توسعه اقتصاد  افزایی علم و شرکت دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم

سازي نتایج تحقیق و  و تجاري) شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري(دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادي 
هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید  در حوزه فناوري) شامل طراحی و تولید کاال و خدمات(توسعه 

 .رسد نامه فوق ، به تأیید کارگروه مربوطه  می ود و بر اساس معیارهاي مورد نظر آئینش افزارهاي مربوط تشکیل می  نرم
درصد از ) 50(ها و موسساتی که بیش از پنجاه  هاي دولتی، موسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی  و نیز شرکت شرکت

هاي این  ، مشمول حمایتهاي دولتی و موسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی باشد مالکیت آنها متعلق به شرکت
  .قانون نیستند

 
 
 

 :اهداف
 علمی هیات اعضاي و پژوهشی واحدهاي و دانشگاهها تواناییهاي بیشتر هرچه کارگیري به ایجادزمینه .1

  درجامعه
 پژوهشی هاي یافته سازي تجاري .2
 وامکان جامعه نیاز رفع در بیشتر فعالیتهاي براي پژوهشی واحدهاي و دانشگاهها علمی هیئت ترغیب .3

 علمی اعضاءهیئت درآمد افزایش
  پژوهشی واحدهاي و دانشگاهها اختصاصی درآمدهاي افزایش .4

 
 :فعالیت هاي زمینه
 .اي وتوسعه کاربردي پژوهشهاي انجام .1
 .)فنی و علمی،تحقیقاتی خدمات(اي ومشاوره تخصصی خدمات ارائه .2
 ."فنّاوري توسعه"نوین فنّاوري با محصوالت تولید .٣
 .مشاورهاي و پژوهشی،اجرائی هاي پروژه بر نظارتی خدمات انجام .4
 .کارآفرینی توسعه خدمات ارایه .5
 .وکار کسب توسعه و ایجاد خدمات و رشد مراکز ایجاد .6
 .جدید محصول توسعه خدمات ارایه .7
 .وکار کسب هاي خوشه توسعه و ایجاد خدمات ارایه .8
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 .کارآفرینی فرصتهاي تشخیص .9
 .فنّاوري توسعه خدمات انجام .10
 .آنها کردن وجهانی الملل بازاربین به وکارها کسب ورود خدمات انجام .11
  .محلی و اي ملی،منطقه درسطوح کارآفرینی توسعه طرحهاي واجراي ریزي برنامه .12

 
 :بنیان دانش شرکتهاي انواع

 :میشوند تقسیم کلی دودسته به بنیان دانش شرکتهاي
  هستند آن مالک علمی هیات اعضاي فقط که شرکتهایی-1
 .دارند نیزمالکیت دانشگاهها که شرکتهایی -2

 قانون تابع باید که است خصوصی بنیان،شرکتی دانش شرکت باشد، 50 % از کمتر دانشگاه سهام درصورتیکه -الف
 .شود ثبت شرکتها ثبت اداره در و باشد تجارت

 شرکتهاي در امناء هیئتدانشگاهها و واحدهاي پژوهشی میتوانند برطبق قانون هیئت امناءها پس از تصویب  
 و ساز زمینه که است شده داده اجازه دولت نیزبه چهارم برنامه قانون 48 ماده الف بند در و باشند سهامدار خصوصی

 .باشد مهندسی خدمات وشرکتهاي فنّاوري توسعه غیردولتی شرکتهاي تشکیل حامی
 154 ماده دربندالف .است دولتی بنیان،شرکتی دانش شرکت باشد، بیشتر یا 50% دانشگاه سهام درصورتیکه -ب

 پژوهشی واحدهاي و دانشگاهها است، شده تنفیذ چهارم نیز برنامه قانون 51 ماده در که توسعه سوم برنامه قانون
 :اینکه به مشروط کنند تاسیس دولتی شرکت امنا هیئت از تصویب پس میتوانند مصوب دولتی

 و آموزشی اصلی اهداف از را دانشگاه و باشد فنی و علمی خدمات و تحقیقات محدوده در صرفا شرکتها این خدمات
  .نکند دور خود پژوهشی

 
 کارکنان و تکنسینها پژوهشی، علمی،کارشناسان هیئت اعضاي به میتواند شرکت، سهام 49 % حداکثر 

 .بگیرد تعلق مرکزتحقیقاتی یا دانشگاه همان
  ها و امور تحقیقاتی فعالیت دارند،  نامه پژوهشگران که در انجام پایاندانشجویان، دانش آموختگان و سایر

توانند در شرکت هاي دانش بنیان دانشگاهی سهامدار بوده یا در چارچوب قراردادي مشخص با شرکت از  می
 .سازي استفاده کنند عواید تجاري

 تحقیقاتی مراکز یا دانشگاهها از یک هر در و دولتی دانشبنیان ازشرکتهاي هریک خاص ویا نمونه اساسنامه 
 .میرسد وزیران هیئت تصویب به جمهوري راهبردي ریاست ونظارت ریزي برنامه معاونت پیشنهاد به

 مجلس،دولت نمایندگان و وزراء مداخله منع قانون محدودیت از دولتی بنیان دانش شرکت و سهامداران 
 .هستند مستثنا  1337/10/22مصوب  کشوري و دولتی معامالت در دولت وکارمندان

 موردتایید پژوهشی موسسات و دانشگاهها علمی هیات اعضاي درصد 100 مالکیت با بنیان دانش شرکتهاي 
 .میشوند تشکیل دولت باحمایت و مذکور قوانین اساس بر و تجارت بوده قانون تابع بهداشت وزارت

 

  :بنیان دانش  شرایط و مزایاي فعالیت عضو هیات علمی در شرکت
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توانند با رعایت انجام وظایف آموزشی و  اعضاي هیات علمی موسس، عضو هیات مدیره شرکت و مدیرعامل می -1
ساعت  16مجموعا به میزان مرکز پژوهشی / مرکز پژوهشی و کسب مجوز کتبی از دانشگاه/ پژوهشی خود در دانشگاه

 .یت داشته باشندمرکز پژوهشی در شرکت فعال/ در هفته طبق توافق با دانشگاه

مرکز  - در قالب قرارداد با دانشگاه اعطاي مجوز همکاري عضو هیات علمی در شرکت، بیش از زمان مندرج : تبصره 
 .پژوهشی مقدور خواهد بود

اي و  نظیر خدمات آزمایشگاهی، فناوري اطالعات، محاسباتی، رایانه(مندي از خدمات تعیین شده  هر گونه بهره-2
دانشگاه، مراکز رشد و ) و دفاتر کارآفرینی و مراکز نوآوري (TTO) مربوطه از جمله اداره انتقال فناوري  واحدهاي

هاي مربوطه امکانپذیر خواهد  مرکز پژوهشی و با پرداخت هزینه/ هاي علم و فناوري وابسته با موافقت دانشگاه پارك
  .بود

تواند با هماهنگی دانشگاه یا مرکز  علمی سهامدار می به منظور توسعه فناوري مورد نیاز شرکت، عضو هیات -3
 .مرکز پژوهشی استفاده کند /پژوهشی از آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی خود در دانشگاه

  فعالیت شرکت هاي دانش بنیان دانشگاهی

شود و  میمرکز پژوهشی در ابتدا براي یک سال صادر -اجازه فعالیت عضو هیات علمی در شرکت توسط دانشگاه-3
 .مرکز پژوهشی به صورت ساالنه قابل تمدید خواهد بود/ پس از آن بر اساس ارزیابی دانشگاه

از وقفه در برنامه آموزشی و پژوهشی دانشگاه یا مرکز پژوهشی برنامه زمانی حضور عضو  به منظور جلوگیري- 4 
  .شود مرکز پژوهشی تنظیم می/ هیات علمی در شرکت براي هر نیمسال تحصیلی و با هماهنگی دانشگاه

ر شرکت در صورت احراز عدم پایبندي اعضاي هیأت علمی به تعهدات مربوطه مجوز حضور اعضاي هیأت علمی د-5
  .شود مرکز پژوهشی لغو می/ مرکز پژوهشی و تائید رئیس دانشگاه / به تشخیص دانشگاه 

 ترفیع علمی عضو هیات علمی با فعالیت هاي فناورانه- 6

هاي  هاي عضو هیات علمی بر اساس مجوز صادره از دانشگاه در ارتباط با فعالیت با توجه به اینکه بخشی از فعالیت
نامه ارتقا  تواند در ارتقا و ترفیع علمی عضو هیات علمی بر اساس آیین ها می سازي است، این فعالیت فناورانه و تجاري

 .و ترفیع موثر باشد

 استقالل شرکت هاي دانش بنیان دانشگاهی

شود و دانشگاه میزان  اصوال شرکتهاي دانش بنیان دانشگاهی مستقل از تشکیالت دانشگاه یا مرکز پژوهشی اداره می
 .سهامی که در آن دارد در مدیریت آن مداخله و در سود و زیان شریک است
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انتقال سهام شرکت، ورود سهامدار یا سهامداران جدید به شرکت و نیز افزایش سهام و سرمایه شرکت باید با 
 .گیرد هماهنگی و موافقت دانشگاه صورت می

تواند  شرکت می. گیرد مرکز پژوهشی صورت می/ انشگاه همچنین تعیین مدیرعامل شرکت لزوماً با هماهنگی و تائید د
 .از دستاوردهاي فناورانه دانشگاه استفاده کرده و به میزان سهم خود از آن منتفع شود

 


