
  باسمه تعالي
  شيوه نامه ايجاد شركت هاي دانش بنيان در دانشگاه علوم پزشكي تهران

  

  :مقدمه 

و واحد هاي پژوهشي و توسعه فضاي   هاي موجود دردانشگاه به منظور استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت ها و توانايي
هاي علمي به سوي اقتصـاد دانـش    عاليتها و ف نامه هاي پژوهشي ، پايان نوآوري در علوم پزشكي و هدايت نتايج طرح

طـور قـانون    قانون برنامه پـنجم و همـين   17ماده  4محور و در جهت ايجاد زيرساخت هاي الزم براي اجراي تبصره 
مجلـس   5/8/1389هـا و اختراعـات مصـوب     حمايت از شركت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سـازي نـوآوري  

نامـه حمايـت از    دانشگاه بعنـوان نمـاد آمـوزش عـالي در علـوم پزشـكي شـيوه       شوراي اسالمي و با توجه به جايگاه 
  .بنيان به شرح ذيل تصويب و ابالغ گرديد تاسيس شركت هاي دانش

  تعريف ) 1ماده 

شركت و يا موسسه خصوصي يا تعاوني هستند كه با ايجاد يك كسب و كـار دانـش    و موسسه دانش بنيان، ،  شركت
هـاي   هاي اقتصادي آنها مبتني و همـراه بـا فعاليـت    دار دانش به ثروت تشكيل شده و فعاليتمحور به منظور تبديل پاي
هاي نو و پيشرفته است و بـه توسـعه اقتصـاد دانـش محـور در جامعـه كمـك         هاي فناوري تحقيق و توسعه در زمينه

سـاخت و عرضـه كـاال     ي،ها، تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه شـامل طراحـ   از جمله مصاديق اين فعاليت. كنند مي
هاي پيشرفته و با ارزش افـزوده   خدمات و نرم افزار، خلق و توسعه، انتقال و عرضه فناوري، توسعه كاربرد فناوري ،

  .باشند باال به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوطه و نيز مشاوره و خدمات تخصصي و دانش مي

 اهداف ايجاد شركت هاي دانش بنيان) 2ماده 

زمينه بكارگيري هر چه بيشتر توانايي هاي دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي و اعضاي هيات علمي در  ايجاد -1
  توليد و رفع نيازهاي جامعه 

توانمند سازي اعضاي هيات علمي، دانش آموختگـان و واحـدهاي پژوهشـي دانشـگاه بـه منظـور ورود بـه         -2
 فضاي كسب وكار

 ها به توليد و مشاغل پايدار جذب و تبديل ايده ها ، ابتكارات و نوآوري -3

سازي نتايج پژوهش و اختراع و ارتقاء سطح فناوري توليـد محصـوالت و ارائـه خـدمات در      كمك به تجاري -4
 كشور 

 ايجاد شبكه دانشي با مشاركت نهادهاي تجاري، عمومي و صنعتي -5

 وختگانآم افزايش درآمدهاي اختصاصي دانشگاه ها، واحدهاي پژوهشي، اعضاي هيات علمي و دانش -6

  

  شركت هاي دانش بنيان   و فعاليت چگونگي ايجادو شرايط ) 3ماده 



هر عضو هيات علمي دانشگاه به تنهايي و يا با مشاركت ساير اعضاي هيـات علمـي و يـا بـا مشـاركت بخـش        -1
نامه و با تصويب شوراي ارتباط بـا   اين شيوهو مقررات  ي مربوطهبا رعايت ضوابط قانونخصوصي مي تواند 

 .تاسيس نمايدشركت دانش بنيان  صنعت دانشگاه 
هاي آموزشي و پژوهشي نبـوده   بنيان مغاير با فعاليت هاي دانش فعاليت اعضاء هيات علمي در شركت: تبصره

 .و بايد ضوابط مربوطه را رعايت نمايند

راي توليد و يا خدمت نوين، در محدوده تخصصي اعضاي هيـات  شركت پيشنهادي بايد داراي حداقل يك ايده ب -2
 .علمي متقاضي باشد

و صـنعت   ارتبـاط بـا   كميتـه اجرايـي   تاييـد نحوه مشاركت دانشگاه به يكي ازدوروش زيرباپيشنهادمتقاضـي و  -3
 :شود برمبناي سوابق كارونقش دانشگاه درتحقق ايده مجري تعيين ميتصميم شوراي ارتباط با صنعت 

  :ريافت حق االمتياز ازدرآمدد) الف
ازفـروش شـركت ازسـال اول    درصـد   7تـا   3 بـه ميـزان  صـنعت   ارتباط بـا  كميتهحق االمتيازدانشگاه به تصويب 

تعيـين  پـارك و مركـز رشـد     ،بر اساس ميزان استفاده از امكانات دانشـگاه سال  5حداقل برداري به مدت  بهره
  .گردد مي

  :مشاركت درسهام شركت) ب
برمبنـاي  و تاييد شوراي ارتبـاط بـا صـنعت    صنعت دانشگاه  ارتباط با كميته اجراييتواندبه تشخيص  دانشگاه مي

 درصد 49  تا محصول شركت متقاضي آورده معنوي وميزان نقش دانشگاه درشكل گيري ايده، توسعه وتوليد
  .به عنوان سهامداردرمالكيت شركت متقاضي شركت نمايد

هاي مربوطه جزء تكاليف دانشـگاه   نامه آنچه در قانون و آيين عالوه بردانشگاه برداري شركت از امكانات  بهره -4
دانشگاه داشته و هزينـه  كميته اجرايي ارتباط با صنعت باشد، نياز به تاييد  هاي دانش بنيان مي نسبت به شركت

اه بابت سـهام  خدمات مربوطه نيزدر قالب قراردادي ميان شركت و واحد دانشگاهي بعنوان آورده نقدي دانشگ
 . خوددرشركت متقاضي ويا بصورت پرداخت نقدي توسط شركت متقاضي تاديه ميگردد

، ثبت شركت دراداره ارتباط باصنعت كميته اجرايي در تصويبشروع فعاليت رسمي شركت متقاضي منوط به  -5
 .ها واخذمجوزازمراجع قانوني است ثبت شركت

هـاي مربوطـه    نامـه  ررات، از كليه مزاياي مندرج در قانون و آيـين توانند با رعايت مق مي هاي دانش بنيان شركت -6
 . مند گردد بهره

  .هاي دانش بنيان بايد ضوابط و مقررات داخلي پارك و يا مراكز رشد متبوع خود را رعايت نمايند شركت - 7


