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 هدف

 هشيپژو علمي های فعالیت به بخشیدن تحقق در راستای در دانشگاه؛ کارآفرينيافزايي و مهارت هایفعالیتی توسعه

و فناورانه نه های نوآوراايده آوریپردازی و جمعايده فضای توسعه و بسط های پژوهشي، از طرح دانشجويان و حمايت

های الشچآمد با و ارتباط کار های نوآور دانشجوييهستهدانشجويي، ترويج فرهنگ کارآفريني و حمايت علمي و مالي از 

-مهارت هایعالیتف ايجاد بستر های علمي دانشجويي دانشگاه،اداره انجمنر عت تعريف شده است. در حال حاضفناورانه صن

نعت را در صاورانه های فنچالشفضای اشتغال و کارآفريني در جامعه دانشجويي و ارتباط سازنده و موثر با آفرين، توسعه 

و به  "هايي دانشگابردی مهارت افزطرح راه"های تبیین شده در در اجرای اقدامهای خود قرار داده است. محوريت فعالیت

متي، قتصاد مقاوهای افهسازی اثرگذاری آنان بر پیشبرد مولسازی نیروهای مستعد و ماهر با هدف زمینهمنظور تربیت و آماده

عت در های صنشهای علمي دانشجويي خالق با محوريت حل مسائل و چالهای علمي دانشجويي از تشکیل هستهاداره انجمن

شهید  هشج های دانشجويي مساله محور خالق )طرححمايت از هسته"نامه کند. بر اين اساس، آيینحمايت ميکشور 

برای تبیین مفاد اجرايي موضوع تدوين و به تصويب رسیده است. "(شهرياری

 مقدمه:  -1

قطع م)ترجیحا  دانشجويان در کارآفريني یروحیه تقويتهای الزم، ايجاد مهارت راستای در دانشجويي علمي هایانجمن اداره

نه از هیب استفاده و وکارعمومي و تخصصي کسب معلومات سطح افزايش و دانشگاهي التحصیالن، اساتید و نیز فارغکارشناسي(

ساير  همچنین همکاری نزديک با های نوپا وکاروجهت توسعه کسب يهای اعضای جامعه دانشگاهها و توانمندیقابلیت

 اجرايي نامهآَيین ارائه هب اقدام ،فناورانه آنها و علمي مشکالت رفع راستای در نوآورانهوکارهای ر حوزه کسبنهادهای فعال د

 يک ابعاد یینتب منظور به .است نموده "شهید شهرياری جهش طرح -های دانشجويي مساله محور خالق حمايت از هسته"

 گردد.مي تشريحآن  مهم هایبخش و عناوين ،هسته دانشجويي خالق

 تعاریف -2

 شود:نامه رعايت ميهای زير در اين آيینبرای اختصار تعريف

 تکنیک تهران( است.منظور دانشگاه صنعتي امیرکبیر )پلي دانشگاه: .أ
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 تکنیک تهران( است.منظور معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه صنعتي امیرکبیر )پليمعاونت:  .ب

 ت.تکنیک تهران( اسنشجويي دانشگاه صنعتي امیرکبیر )پليهای علمي دامنظور اداره انجمن اداره: .ت

-ليرکبیر )پهای دانشگاه صنعتي امیها و دانشکدهمنظور مرکز نوآوری و فناوری تخصصي پرديس مرکز نوآوری: .ث

 تکنیک تهران( است.

 ست.اکبیر های تخصصي و خدمات فناوری دانشگاه صنعتي امیر منظور شبکه آزمايشگاهي اداره آزمايشگاه شبکه: .ج

 .ياری( استشهید شهر جهش های دانشجويي مساله محور خالق )طرححمايت از هسته نامهمنظور آيین نامه:آیین .ح

 نامه است.گذاری و نظارت تعريف شده در اين آيین، سیاستراهبریمنظور شورای : اجراییشورای  .خ

 ند.شومي يياهبردی، وارد مرحله اجراشود که پس از تائید شورای ربه هريک از پیشنهادهايي گفته مي :طرح .د

يکي از  ی حل توسطفناورانه برا-ای علميی مسالهارامنظور هر يک از اشخاص حقیقي يا حقوقي است که د کارفرما: .ذ

 نمايد.يمد منعقد نامه است و برای اين امر با اداره يا مرکز نوآوری قرارداهای قابل تشکیل در اين آيینهسته

جرای طرح، ک به انامه برای کمر يک از اشخاص حقیقي يا حقوقي است که مطابق با مواد اين آيینمنظور ه کارگزار: .ر

 نمايد.با معاونت همکاری مي

امه برای نآيین منظور هر يک از اشخاص حقیقي يا حقوقي است که مطابق با مواد اين کمیته توانمندسازی و پایش: .ز

 نمايد.اجرا، با معاونت همکاری مي مشاوره، نظارت و ارزيابي طرح در طول دوران

 ند.کبا معاونت همکاری مي طرحمنظور هريک از اشخاص حقیقي يا حقوقي است که در بررسي علمي  داور: .س

به تائید  بق آنانمنظور هريک از دانشجويان فعال دانشگاه )ترجیحا مقطع تحصیلي کارشناسي( بوده که سوادانشجو:  .ش

 نامه است.رود به آيینرسد، برای وشورای راهبردی مي

 .نامه استهای مورد تائید آيینمنظور دانشجوی تائید شده برای همکاری در يکي از طرحبرگزیده:  .ص

 مرتبط با هر پیشنهاد است. برای اجرای طرحور گروه تشکیل شده از برگزيدگان منظهسته خالق:  .ض
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 گذاری و نظارت، سیاستاجراییشورای  -3

 ا ترکیب وب "انشجوييدهای علمي اداره انجمن"بری و نظارت بر تمامي امور مربوط به آيین نامه، ، راهگیریتصمیمبه منظور 

 شود:وظايف زير تشکیل مي

 ترکیب -3-1

 اين طرح را در طول يکسال تحصیلي برعهده خواهند داشت. اجرايينفر مسئولیت  پنجشورايي 

 معاون فرهنگي دانشجويي دانشگاه؛ رئیس شورا .أ

 های علمي دانشجويي دانشگاه؛ دبیر شوراانجمن مدير واحد .ب

 مدير واحد فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه؛ عضو شورا .ت

 تن از اساتید و صاحب نظران مرتبط؛ عضو شورا دوحداقل  .ث

دانشجويي  پژوهشي و های قبل يا ساير افراد متخصص در اموراز میان اساتید جوان موفق در دوره "ت"اعضای بند  :1تبصره 

 .شوندو تائید رئیس شورا انتخاب و به جلسات دعوت مي اجراييپیشنهاد اعضای شورای  با

 است. اعضای شورا با حکم رئیس شورا به مدت يکسال منصوب و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بالمانع :2تبصره 

المانع ای شورا بصاحب نظر برمندی از تخصص ساير افراد در موارد ضروری و با تشخیص رئیس شورا، امکان بهره: 3تبصره 

 است.

 

 وظایف -3-2

 ها.های مناسب برای طرحشناسايي، انتخاب و معرفي مسئله .أ

ای خالق هوسط هستهتهای علمي و فناورانه قابل حل حلهايي که نیاز به راهها و سازمانشناسايي و بررسي دستگاه .ب

 .نددانشجويي را دار
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بر  و نظارت راهبری های خالق به منظور حل مسالهيط برای تشکیل هستهواجد شرا دانشجويانشناسايي و انتخاب  .ت

 .روند اجرای طرح

 :طرح هسته خالق معنویمادی و  حقوق -4

های مساله درخصوص. باشدمي هاآن نتايج از برداریبهره حق ،و يا محصول ايده ،طرح يک و مادی معنوی حقوق از منظور

ق به اين های موف، با طرحق با آيین نامه های موجود در خصوص اخذ رويالتي دانشگاهمطاب نامه،آيین اين موضوعمورد توجه 

 صورت رفتار خواهد شد. 

 کارگزاران: -5

اوردهای اسب از دستبرداری منسازی و بهرهتسهیل امور اجرايي و همچنین کمک به تجاری منظورتواند به مي اجراييشورای 

 های مختلف استفاده نمايد.ي واجد شرايط، در زمینههای حقیقي و حقوقطرح، از خدمات شخصیت

 شرایط -5-1

 های مرتبط با زيست بوم نوآوری و کارآفرينيحسن سابقه و شهرت در فعالیت .أ

 ها و نهادهای خصوصي و دولتيها، شرکتسب با دستگاهادارای نیروی انساني و ارتباطات من .ب

 

 های همکاریزمینه -5-2

 شناسايي و معرفي نیازهای فناورانه جامعه و صنعتدر  مجريان طرحهمکاری با  .أ

 احصای نیازهای فناورانه صنعت و ارائه آنها در قالب مورد توافق .ب

 کارفرما برای انعقاد قرارداد با اجراييهای پیشین طرح و ارائه گزارش به شورای رصد دستاوردهای دوره .ت

 انشجوييهای خالق دارائه خدمات مربیگری تجاری در مدت فعالیت هسته .ث

 ترويجي وی عمومي هاو دانشجويان دانشگاه از طريق برگزاری برنامه اجراييرساني طرح به شورای همکاری در اطالع .ج

 فناوری  ی نوآوری وهاهای خالق فعال و همچنین رويدادهای مرتبط به حوزههای دستاوردها هستهبرگزاری نمايشگاه .ح
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 صل از طرحنمند حاهای خالق تواايي، معرفي و انعقاد قرارداد با هستهو کارفرما جهت شناس مجريان طرحهمکاری با  .خ

 ارفرمااونت و کداد سه جانبه مجری، معرها از طريق انعقاد قراهای مرتبط با اجرای طرحتامین بخشي از هزينه .د

 ارفرماک و اجراييهای خالق و ارائه آن به شورای ماهه از وضعیت و نتايج حاصل از هستهی گزارش سهتهیه .ذ

 رماان کارفن و نمايندگاگذارها و هماهنگي برای حضور سرمايههمکاری در برگزاری جلسات ارائه نهايي هسته .ر

 کارگزار وها يا ايجاد شرکت جديد و مشترک با کارفرما، هسته ی دستاوردهای هستهزساپیگیری برای تجاری .ز

ک يا وانند در يتاد، مياری خواهند داشت و بر اساس مفاد قراردانعقاد قرارداد با معاونت همک قالبکارگزاران در  :4 تبصره

 چندزمینه با معاونت همکاری داشته باشند.

 کمیته توانمندسازی و پایش -6

، در طرح اجرايي های هر سال انتخاب شده و با شورایترکیبي از سه تا پنج شخص حقیقي يا حقوقي که بنا به موضوع طرح

 نمايند. همکاری ميهنمايي، هدايت و منتورينگ های مشاوره، راقالب فعالیت

-ستهها و هیمدايتي تههای مند به فعالیتافراد حقیقي اين کمیته ترجیحا از دانشجويان تحصیالت تکمیلي دانشگاه که عالقه

ی تعريف اهالیتفع لبباشند به مدت يکسال با حکم شورای اجرايي منصوب و در قاهای خالق دانشجويي مورد توجه طرح مي

  الزحمه مشخصي دريافت خواهند نمود.شده، حق

o شرایط 

 ایها جهت انجام امور مشاورهبرداری در طرحهای مورد بهرهدارای تخصص الزم در حوزه .أ

 های مرتبط با زيست بوم نوآوری و کارآفرينيحسن سابقه و شهرت در فعالیت .ب

 انها و دانشجويتیممناسب با  ارتباطروحیه برقراری دارای  .ت

 دارای نظم کافي جهت همکاری با شورای اجرايي  .ث
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o های همکاریزمینه 

حتمالي های الشهای خالق مورد پذيرش در شناسايي و رفع چاهای الزم به هستههمکاری در راستای ارائه مشاوره .أ

 روی طرحپیش

 رصد و نظارت بر دستاوردهای طرح و ارائه گزارش به شورای اجرايي  .ب

 های خالق دانشجوييه و مربیگری در مدت فعالیت هستهارائه خدمات مشاور .ت

 های خالق منتخب هر سالهای عمومي و ترويجي برای هستههمکاری در برگزاری برنامه .ث

رفرماهای رايي و کاهای خالق و ارائه آن به شورای اجهای ماهیانه از وضعیت و نتايج حاصل از هستهی گزارشتهیه .ج

 احتمالي

 رماان کارفن و نمايندگاگذارها و هماهنگي برای حضور سرمايهلسات ارائه نهايي هستههمکاری در برگزاری ج .ح

 تفسیر مفاد و نظارت -7

ص و تشخی ،ستا اجراييدبیر شورای مفاد و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آيین نامه بر عهده  تفسیرشرح موارد مسکوت، 

 رایزارشي از اجگدر هر سال،  اجراييدبیر شورای الزم است است و  اجراييی شورای گیری در موراد خاص، بر عهدهتصمیم

 نامه را تهیه و به شورای مذکور ارائه کند.آيین

 نامههای مورد پذیرش آیینطرح -8

 ساير یان ونبدانش یها، شرکتاجراييها و همچنین کارگزاران مورد تائید شورای ها و پرديسز نوآوری تخصصي دانشکدهمراک

يي های دانشجوهرساني به گرومدنظر خود را جهت اطالعهای مسئلهتوانند ميمرتبط با موضوع طرح،  نهادها و موسسات

ا کمک رت نیاز، بدرصو اجراييکنند. بر اين اساس، شورای ارائه  اجراييشورای  های در ارتباطدانشکده و همچنین شبکه

ز اتي خارج حو  و جهت اعالم عمومي در سطح دانشگاهخب را تعیین تهای منهای مختلف، مسئلهداوران تخصصي در حوزه

 نمايند. اقدام مي آن

بر اساس معیار زير انتخاب  ،گیرنددر سطح دانشگاه قرار مي اجراييکه مورد پذيرش شورای  هاطرحپیشنهادهای مورد وصول 

 خواهند شد:
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و يا  يياجراورای شکه مورد پذيرش  رايياجموردتايید و معرفي شده از سوی شورای ها، پیشنهادهايي که در آن حوزه .أ

 .گیرندکارفرما، نیز قرار مي

 بودن درآمدزان در صورت امکای خالق پیشنهاد خود را به صورت مستقل مطرح و موردنیاز بودن نتیجه و هستهيا   .ب

 کند. های مختلف تضمین ميآن را از جنبه افزا بودنيا مهارت

 هر هسته خالق امکان ارائه يک پیشنهاد از اين دست را خواهد داشت.  .ت

مع وريست ضمن جاهای خالق، ضرها برای انتخاب توسط هستهرساني عمومي مسئلهبا توجه به ارسال و اطالع: 2یادآوری 

 های عمومي، اطالعات محرمانه از سوی آنان منتشر نشود.بودن اطالعات مندرج در اعالن

مشارکت  بت نام جهتثمفاد پیشنهادها از سوی دانشجويان و فارغ التحصیالن برای انتخاب و  بررسيبا توجه به : 3یادآوری 

ه تفادسافیلم و ...  بخش مثل عکس،تر هدف؛ از عناصر جذاب و انگیزهشود برای ارائه هرچه بهتر و شفافدر طرح، توصیه مي

 شود.

 نمايد.ب و پیشنهادهای دسته اول را طي فراخواني منتشر مي، پیشنهادی منتخاجراييشورای  :4یادآوری 

 :طرح هایویژگی -9

 در راستای افزايش توانمندی و مهارت مستعدان موثر باشد. .أ

 .باشد ایتوسعه يا محور، کاربردیدانش .ب

 ن از ماهیت کارآفرينانه برخوردار باشد.باشد و همچنی سازی را داشتهاجرا و تجاری قابلیت .ت

 .باشد يد و نوآورانهجد طرح، ايده .ث

 .باشد اعضای هسته خالق تحصیلي رشته با متناسب .ج

 .باشد ماه 12تا  9 بین طرح اجرای برای الزم زمان .ح

 ی اعضای هسته داشته باشد.اشفافیت کافي بر .خ

 متناسب با نیازهای صنعتي جامعه باشد. تجاری و يا تجاریمحصولي نیمهنتیجه آن  .د



 

 های دانشجويي مسالهحمايت از هسته آيین نامه

 شهید مجید شهرياری( جهش محور خالق )طرح

 AUT-PR -5501 شماره:

 21/11/99 تاريخ: 1 :ويرايش

 13از:               9صفحه:  

 

 ق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.تمامي اطالعات موجود در اين سند متعل
 

 .باشد نعتهای موجود در صچالش بهبود راستای در يا و نمايد برطرف را معضلي و مشکلي بتواند نتیجه طرح .ذ

 :خالق اعضای هسته شرایط -10

ارشد و  عضو رسمي در مقاطع کارشناسي، کارشناسي 5و حداکثر  3تواند متشکل از حداقل هر هسته خالق مي .أ

 .دکتری را به عنوان برگزيده به کارگیری کند

 .باشد امیرکبیر صنعتي دانشگاه رسمي دانشجویای يک بايست حداقل دارهر هسته خالق مي .ب

 .دباش گذرانده را خود مقطع دروس از واحد 80 حداقلبايست اگر اعضا از مقطع کارشناسي باشند؛ مي .ت

باطات تاجتماعي و ار-های فرهنگييک نفر از اعضای هسته خالق به عنوان مدير اجرايي طرح، برای بررسي مسئله .ث

ورای شده و به شسازی، کنترل پروژه و نظاير آن درنظرگرفته های علمي دانشجويي، تجاریناداری با اداره انجم

 گردد.معرفي مي اجرايي

 باشند. "کارشناسي"درصد از اعضای هسته بايد از دانشجويان مقطع 60حداقل  .ج

  پیشنهادی طرحتوانند درخواست خود را با ذکر اولويت در سه های خالق ميمندان به مشارکت در هستهالقهع .ح

 ارسال نمايد. 

ری در برای همکا التحصیالن متقاضيو دانشجويان و فارغ اجراييهای منتخب شورای اطالعات مساله ؛اجراييشواری  .خ

 . برساند استماع دانشجويان دانشگاههای خالق به هر طرح، را به منظور تشکیل هسته

 تواند همکاری کند.ی منتخب ميهاهای مربوط به طرحهر دانشجو صرفا در يکي از هسته .د

مکان ا، جرايياشورای و تائید  هستهچنانچه در زمان اجرای طرح، نیاز به جذب نیروی انساني باشد، با پیشنهاد  .ذ

ر ثر يک نفهای علمي دانشجويي برای جذب حداکگیری نهايي از سوی رئیس اداره انجمنبررسي موضوع و تصمیم

 دانشجوی واجد شرايط وجود دارد.

 توانند شرکت کنند.در هر مقطع، حداکثر در دو دوره از طرح مي غیرمشمولدانشجويان  :5 یادآوری

تواند در صورت نیاز، مي مديرطرحراف دهد، کاری انصی خالق از همچنانچه هنگام اجرای طرح، عضوی از هسته :6 یادآوری

 ديگری را به اداره معرفي نمايد. فرد
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  طرح تصویب و تعریف مراحل -11

 :گرددمي نهايي و تعريف زير مراحل طي تحقیقاتي طرح هر

 حور خالق؛های دانشجويي مساله مسامانه حمايت از هسته به مراجعه از پس( طرح مجری) متقاضي هسته خالق .أ

های اداره انجمن  برای را آن تکمیل، از پس و دريافت را تحقیقاتي هایطرح تعريف ، فرمشهید شهرياری جهش طرح

 نمايد.انشجوی جهت انجام ساير روندهای مندرج در اين آيین نامه ارسال ميعلمي د

ع د وصول واقهای علمي دانشجويي مورهای خالق که توسط اداره انجمنهای تکمیل شده هستهفرمپس از دريافت  .ب

 ائید و ياتبه  بتها شده و نس، با همکاری مديريت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه اقدام به بررسي علمي طرحشده

 عدم تائید آنها، اقدام الزم صورت خواهد پذيرفت.

از، ر صورت نیمندی از نظرات داوران تخصصي در هر حوزه دبهره اب اجرايي، شورای الزمپس از وصول تائیدهای  .ت

 د.نکتخاب ميها، امکانات و منابع مالي آيین نامه انرا با توجه به سیاست هستهحداکثر يک پیشنهاد از هر 

 نهايي نظر و تهگرف قرار مورد بررسي اجراييشواری  ارزيابي نهايي کمیته توسط های پیشنهادیطرح هایويژگي .ث

 .گرددمي اعالم

 ملهج از اقدامات يرسا جهت اجراييدبیر شورای  توسط تايید کمیته ارزيابي نهايي طرح و ايده همراه به مربوطه فرم  .ج

 .شودمي رسالا مربوطه واحدهای به اعتبار، تأمین

-طرح هایگزارش و با توجه به عملکرد و اجرايي، در ابتدای سال توسط شورای های مورد حمايتسقف تعداد طرح: 5تبصره 

 گردد.های موفق پیشین اعالم مي

 .کرد دخواه بررسي را اجرايي و نظارتي مالي، هایبحث تنها اجراييدر شورای  نهايي ارزيابي کمیته :6تبصره 

 کلی برگزیدگان تعهدات -12

 ساعت در هفته متعهد به همکاری با هسته است. 20تا  15، به طورمیانگین بین هر برگزيده .أ

شود، شرکت کرده و ضمن ارائه گزارش های منظمي که برای اجرای طرح تشکیل مياعضای هسته، در جلسه  .ب

 عملکرد خود، نظريات خود را با يکديگر به اشتراک خواهند گذاشت.
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ه را يک ما ای بخواهد از هسته خارج شود، ضروری است موضوعکه پس از پذيرش نهايي طرح، برگزيدهدرصورتي   .ت

 اطالع دهد. شورای اجراييقبل از آن به 

ستاد اه اطالع بايست پیش از آغاز همکاری با هسته، نحوه حضور و همکاری خود را ببرگزيدگان در دانشگاه مي  .ث

 راهنمای خود در دانشگاه برسانند.

 و ته خالقاعضای هسهايي میان در ابتدای شروع به کار طرح و در طول اجرای طرح )هر سه ماه يکبار(، جلسه .ج

عضای تمامي ا ها همفکری شود. حضورشود تا در مورد پیشرفت کار و شرايط هستهر ميداوران تخصصي طرح برگزا

 ل پیشرفتجلسات، گزارشي مکتوب شامر پیش از حضور د هر هسته خالقها الزامي است. در اين جلسه طرح ها

 های پیش روی آن را در سامانه بارگذاری خواهند نمود. هسته و برنامه

م ضريب ق اعالماهیانه و از طري موظف است، کمیت و کیفیت فعالیت هر يک از اعضای هسته را به صورت مدير طرح .ح

 ملکرد مستعد در سامانه ذيربط اعالم کند.ع

 مکانات:ا و اعتبارات تأمین -13

شهید جهش طرح )های دانشجويي مساله محور خالق اجرای طرح حمايت از هسته برای ساالنه که اعتباری سقف به توجه با

-رحهای تشکیل شده و طهسته ها در سطح دانشگاه اعالم خواهد شد.طرح انجام برای الزم اعتبار شود،مي تعیین شهرياری(

 شوند:برخوردار مي آيین نامههای حمايت از زيرس جدول بر اسا اجراييهای مورد تصويب شورای 

 کمیته تأيید با هک باشدمي ريال 000/000/150 نامهمصوب در اين آيین طرح هر برای اعتبار سقف تأمین حداکثر :7 تبصره

لب فازهای اقگرفت در  خواهد قرار هسته خالق اختیار مختلف اعتباری در مراحل طي در شورای اجرايي نهايي ارزيابي

 .مندی استآموزش و مهارت افزايي و همچنین فاز دوم عملیاتي طرح قابل بهره
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 نامه طرح شهید شهریاریآیین های خالق در های اعالم شده از هسته: سقف حمایت1جدول 

 دسته مورد تائید شرح حمایت 

 ماه( 4فاز اول )تا سقف 
ات آموزشی مندی از خدمسقف بهره

 و مهارت افزایی
 میلیون ريال 30حداکثر 

 ماه( 8فاز دوم )تا سقف 

های تجهیزاتی یا سقف هزینه

 مصرفی
 میلیون ريال 40داکثر ح

مندی از خدمات سقف بهره

 آزمایشگاهی
 میلیون ريال 30حداکثر 

 در کلیه فازهای عملیاتی طرح
مندی از خدمات مراکز سقف بهره

 نوآوری تخصصی
 میلیون ريال 30کثر حدا

 تا تبديل و ت تغییرهای مختلف، با نظر شورای اجرايي قابلیمنابع مالي درنظر گرفته شده برای هر طرح در بخش :8 تبصره

 باشند.حمايت نهايي را دارا ميمبلغ سقف 

 ییت هستهفعال های مختلف شرح حمايت به عنوان حسن انجاماز کل سقف اعتبار برای هر طرح در بخش %10 :9تبصره 

ین ای اين آيشده بر ی طراحيهای نهايي در سامانهخالق در زمان انجام طرح، تلقي شده و پس از پايان طرح و ارائه گزارش

 .شد خواهد داده به ايشان اجرايينامه و تائید شورای 

النه سقف سا نامه؛ آيین اجرايي و معاونت فرهنگي دانشجويي با همکاری شورای علمي دانشجويي هایاداره انجمن :10 تبصره

ی هاز هستهحمايت ا برایهای علمي و همچنین طرح مهارت افزايي دانشگاه اعتبارات اداره انجمن از محلاعتبار حداکثر را 

 مین مي نمايد. تأ برگزيده

 هادانشکدهتخصصي  های خالق از امکانات مرکز نوآوریمندی هسته، در صورت بهرهتائید طرح صورت در: 11 تبصره

(AUT-PR-2405) های علمي دانشجويي نامه اداره انجمنهای اين مراکز و طبق معرفيبايست مطابق با آيین نامهمي

 دانشگاه اقدام نمايند.
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 ق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.تمامي اطالعات موجود در اين سند متعل
 

شکیل ن را برای تدانشجويان و فارغ التحصیالهای يتوهای علمي دانشگاه، اولو اداره انجمن اجراييشورای  :12صره تب

 کند.های منتخب، دانشجويان و اعضای منتخب را تهیه و اعالم ميا، فهرست طرحهحداکثری طرح

 طرح اجرای بر نظارت و ارزیابی  -14

 شت.واهند داخهای مورد پذيرش هر سال را برعهده وظیفه نظارت، هدايت و ارزيابي طرح ،کمیته توانمندسازی و پايش

 وآوری هاینمراکز  برای تعیین زمان جلسات و استقرار در حمدير طرداکثر پس از يک هفته از اعالم نتايج نهايي، ح .أ

 نمايد.تخصصي با اعضای هسته خود اقدام مي

سته عضای هموظف است در ماه نخست اجرای طرح، نقشه راه و زمانبندی اجرای طرح را با همکاری ا مدير طرح  .ب

 تدوين و به مديران طرح اعالم نمايد.

با  ديرطرحشود. مای هسته برگزار ميعضی اهمه يتحورم ناظران طرح و باحضور  ها باهای منظم هستهجلسه  .ت

ها و ذشته آنگوظايف اعضای هسته؛ درج گزارش فعالیت  نها؛ تعییهمکاری اعضای هسته، برای تدوين صورت جلسه

نه ماه در ساها به صورت هفتگي در قالب تعیین شدشود اين گزارشنمايد. توصیه ميمستندسازی آن اقدام مي

 مرتبط بارگذاری شود.

تعیین  حمديرطرهای هر يک از اعضای طرح، برای رسیدن به اهداف هسته خالق؛ از سوی شرح وظايف و خروجي  .ث

 شود.مي

بر  ونامه يینايي اين آای به ثبت رسیده در سامانه اجرهای دورهزمان پايان آن، بر مبنای گزارش ارزيابي هر طرح در .ج

 صورت خواهد پذيرفت. اجراييو به تصويب رسیده از طرف شورای  های اعالماساس شاخص

 تصویب و اجرا -15

انشگاه رسیده و اجرای دبه تصويب هیئت رئیسه  21/11/99اين آيین نامه مشتمل بر يک مقدمه، ... ماده، ... تبصره در تاريخ 

 آن از تاريخ تصويب الزم است.

 

 

 




