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  مقدمه
در مشاركت فكري افراد جامعه دارد، در حقيقت ركن اساسي هر  نقش رهبري و هدايتكه عنوان يك نظام پويا  دانشگاه به      

افزايش تعداد  و  هاي دانشگاهكمگسترش با توجه به  .جامعه است آن يكننده فردانيتضم ،دانشجوجامعه و هر كشوري است و 

 دمع. از اهداف آموزش عالي است. ،در كاريابي و اشتغالها آن يتموفقهاي دانشجويان و اييتوانبين  نمتواز ارتباط، دانشجويان

هاي مورد نياز بازار كار، مهمترين ها و تواناييها با مهارتيلي موجود در دانشگاهصهاي تحهشتهاي درسي ربين برنامهكافي تناسب 

بايد در طول دوران دانشجويان هاي مهارتهـا و توانايياز بخشي  ؛استآموختگان در كاريابي و اشتغال عامل موفق نبودن دانش

  .تحصيل در دانشگاه ايجاد شود

شگامي و پي تجاري، دانش كار تيمي، كارآفرينيهاي مرتبط با هارتم آموزش، در راستاي بهبود توانمندي دانشجويانطرح اين       

با راهبري و » يفناور اريطرح دست« طرح حاضر تحت عنوان .براي دانشجويان پيشنهاد مي شوددر عرصه فناوري و نوآوري 

هاي ريزي شده است. اين طرح بر اساس هدايت هدفمند آموزههدايت دو نهاد دانشگاه و پارك علم و فناوري در هر استان برنامه

كارآفرين و ايجاد انگيزه و ر محوگيري دانشگاه جامعهدانشجويان در راستاي استفاده كاربردي و كسب تجربه عملي جهت شكل

   ريزي شده است.تنظيم و برنامه ،و حس اميد در دانشجويان و با هدف تربيت نيروي متخصص

  فيتعار: ١ ماده

 :منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. وزارت 

 :منظور معاونت فناوري و نوآوري وزارت مي باشد. معاونت 

 مصوب  »يفناور و علم پارك ياندازراه و سيتأس نامهنيآئ« براساس كه است يفناور و علم پارك منظور :پارك

اي گسترش و شور از سيتأس مجوز يدارا و شده سيتأسريزي آموزش عالي شوراي گسترش و برنامه ٠٢/١٠/١٣٩٧

 .استبرنامه ريزي آموزش عالي وزارت 

 اي گسترش شورمعتبر و داراي مجوز از  و مراكز آموزش عالي هامنظور كليه دانشگاه :و مراكز آموزش عالي دانشگاه

  ريزي آموزش عالي است.و برنامه

 را  طرح ارشد و دكترا است كه درخواست شركت در هاي كارشناسي، كارشناسيدانشجويان دوره منظور :يمتقاض

  دارند.

 :نماينده پذيرش و جذب و امور موسسات، كارشناس  معاون فناوري و نوآوري پارك، مديرمتشكل از  شوراي پذيرش

  واحد فناور مي باشد.

  هاي ذيربط، معاون فناوري و نوآوري معاونين پژوهش و فناوري دانشگاهمتشكل از رئيس پارك،  :ارزيابيكميته

  باشد.ميمعاون پشتيباني پارك  و پارك

 مستقر در پارك، مراكز رشد با شخصيت حقوقي ها، مؤسسات، واحدهاي تحقيق و توسعه منظور شركت :فناور واحد 

اند و هاي وابسته به پارك هستند كه در چارچوب ضوابط مربوطه در پارك پذيرفته و استقرار يافتهيا ساير بخشو 

حقوقي مستقل از پارك دارند. واحدهاي فناور با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني خود در زمينه  شخصيت
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اي، طراحي مهندسي، مهندسي با محوريت يك ايده نو و يا مستخرج از تحقيقات كاربردي و توسعه كسب و كار

ردن كمعكوس، انتقال و مديريت فناوري و يا ارائه خدمات تخصصي كسب و كار (از فناوري تا بازار) به منظور تجاري

 كنند. نتايج تحقيقات فعاليت مي

 :فناوري فعال در منطقه يا استان است كه عامل مالي اجراي طرح به حساب منظور صندوق پژوهش و  صندوق عامل

 مي آيد.

  اهداف: ٢ ماده

 جويانو استعدادهاي دانش هامهارت شيافزا -٢-١

 به نيازهاي جامعه دانشگاهارتقا توان پاسخگويي  -٢-٢

 با تامين نيروي انساني متخصص  واحدهاي فناورتقويت  -٢-٣

 دانشگاهمكاري متقابل پارك علم و فناوري و توسعه ه -٢-٤

 واحدهاي فناورجهت دادن به برنامه تحقيق و توسعه  -٢-٥

  مورد انتظار دستاوردهاياهم 

  جهت ورود به بازار كار جوياندانشمهارت آموزي به 

 يتحصيلبه محض فارغ ال شغلي هايموقعيت بهبود و جوياندانش پذيرياشتغال توان ارتقاء 

 يتحصيل هايهزينه تأمين به كمك و جوياندانش درآمد كسب  

 كشور و جلوگيري از خروج نخبگان  داخل در فارغ التحصيالن اثربخشي افزايش 

 شدهآموخته مفاهيم كارگيريبه با دانشگاهي آموزش اثربخشي افزايش و يادگيري تعميق  

 هاآنبه  فناوريگواهي دستياري دادن رزومه دانش آموختگان با اختصاص  افزايش غناي 

 تقاضامحور يهانامهانيپا كردن يكاربرد  

   يياجرا ينهادها :٣ ماده

  مجري طرح در سطح ملي -٣-١

 تيهدا ،يابيازر تيمسئول ،متخصص يروين تيترب واشتغال  جاديبا هدف ا يدر سطح مل يوزارت به عنوان نهاد مجر

  را بر عهده دارد. ازيمورد ن يمنابع مال نيتام نيهمچن يدر سطح مل طرح يراهبر و

   منطقهطرح در سطح مجري  - ٣-٢

بوم فناوري، نوآوري و كارآفريني با هدف ارتقا تعامالت ترين نهادهاي فعال در توسعه زيستبه عنوان يكي از مهم پارك

  دارد.را بر عهده طرح  منطقه اي خود با دانشگاه و توسعه كمي و كيفي واحدهاي فناور مسئوليت اجراي

  مجري طرح در سطح دانشگاه -٣-٣

به عنوان نهاد مجري با هدف افزايش مهارت عملي دانشجويان، مسئوليت هدايت و دانشگاه  يفناور و پژوهش معاونت

  هاي مختلف را بر عهده دارد.راهبري طرح در سطح دانشكده
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  طرح يهاو مشوق هاتيحما: ٤ ماده

  ي مالي در طول هاساعت، حمايت ٣٠٠براي مدت مجموع ماهه  ٦بر اساس مدت زمان قرارداد طي يك دوره

ازاي  بهبر اين اساس  در نظر گرفته شده است. متقاضياني ماهيانه براي هادوره و پس از تاييد گزارشات ارزيابي

دانشجويان كارشناسي، دو ميليون تومان براي مبلغ يك ميليون تومان براي به ازاي هر ماه ماه،  ساعت كار در ٥٠

ط پارك كه توس شده استدر نظر گرفته  دانشجويان كارشناسي ارشد، و سه ميليون تومان براي دانشجويان دكترا

استان زيربط و  عاملعامليت پرداخت حمايت هاي مالي مورد نظر در اين طرح، از طريق صندوق  شود.مي ينتام

  مي گردد. انجام ده في مابين پارك و صندوق، پس از پايان دوره و تاييد پاركدر قالب قرارداد منعق

  گردد.مي صادر توسط پارك و واحدهاي فناور متقاضيانبراي  فناوريدستيار طرح  پايان دورهگواهي 

 هاو ساير مشوقافزايش سقف امتيازات ساليانه تخصيص فضاي بيشتر،  هاي مالي از جمله وام بدون بهره،مشوق 

 شود.مي تخصيص داده فناوري دستيار طرح در پايانبه واحدهاي فناور  چوب قوانين پاركردر چا

 طرح ييساز و كار اجرا :٥ ماده

در  پذيرد.مي انجاممربوط بطور كامل از طريق سامانه  ،به طرح فناور هايواحد يا و انفرايند ثبت نام و ورود متقاضي

  شود.مي ادامه به شرح مراحل ثبت نام پرداخته

  انعقاد تفاهم نامه پارك و دانشگاه -٥-١

 ) منعقد گردد.١ پيوست با بقاطم( همكاريتفاهم نامه  ،طرح اين الزم است جهت همكاري دانشگاه و پارك در اجراي

در دوره (كارآموزي) و اطالع رساني گردد نسبت به صدور فرم مجوز شركت دانشگاه موظف ميطبق اين تفاهم نامه، 

گردد كه فراخوان دستيار فناوري را در سطح استان و به ها اقدامات الزم را انجام دهد. پارك موظف ميبه دانشكده

هاي متولي پاركتمامي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي در بازه زماني مشخص اعالم نمايد. هم چنين 

اي الزم در محيط كار براي متقاضيان اقدام بيشتر نسبت به تامين پوشش بيمهاطمينان ند جهت توانمي ،طرحاجراي 

  گر اخذ نمايد. هاي بيمهتواند چند بيمه بدون نام براي حوادث از سازمانالزم را انجام دهند. براي اين منظور پارك مي

  ثبت نام واحدهاي فناور -٥-٢

كليه واحدهاي فناور، از زمان شروع فرايند  ،بندي، بر اساس فراخوانبرنامه زمانپيش از زمان اجراي دوره مطابق با 

 است يفناور يواحدهابا  تياولو گيرد.مي انجام ساالنه عملكرد يابيفناور بر اساس ارز واحد رشيپذ يابند.مي اطالع

داد دستيار فناوري تحت حمايت، حداكثر ظرفيت تع شوند. دييپارك تا توسط و بوده يهمكار وتعامل  هيروح يداراكه 

و تعداد ظرفيت گردد مي ساليانه توسط پارك علم و فناوري استان بر اساس منابع مالي تخصيص داده شده اعالم

ر در ه ،براي هر واحد فناور متقاضيسقف تعداد اختصاصي به هر مقطع تحصيلي به طور برابر صورت خواهد گرفت. 

 د. خواهد ش در چارچوب ضوابط و مقررات پارك انجامفناور  واحد يابيارزشود. مي مشخص توسط پاركدوره 
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، در قالب در سامانه مربوط ضمن وارد كردن اطالعات الزم در فرم ثبت نام واحدهاي فناورجهت ثبت نام الزم است 

مشخص طرح خود  برنامهمقطع تحصيلي و ...) را اعالم نمايند و و  شرايط اختصاصي متقاضي (رشته  PDFيك فايل 

  يي را انجام خواهد داد.هاماهه، چه فعاليت ٦در طول بازه  كه متقاضي و مشخص نمايند دهندارائه را 

ه شده از واحد فناور، صالحيت واحد فناور و نظارت بر حسن اجراي تعهدات ئطرح اراشرايط اختصاصي متقاضي و تاييد  :تبصره

  باشد.مي واحد فناور با پارك

  متقاضينام  ثبت -٥-٣

 ثبت نام در سايت معاونتفعال يابد و در سامانه مي با اعالم فراخوان در سطح دانشگاه، متقاضي از زمان ثبت نام اطالع

/معاون آموزشي استاد راهنما يدر دوره منوط به ارائه مجوز كتبمتقاضي حضور  د.نمايمي مدارك الزم را بارگذاري و

 تقاضاي ارسال . مهلتتهيه گرددشركت در دوره، كه بايد در قالب فرم مجوز  دباشيشركت در طرح م يبرا دانشكده

، پس از پايان نيم سال ششم براي دانشجويان كارشناسي، پس از پايان نيم سال دوم براي دانشجويان دوره به ورود

دهاي قابل اخذ توسط تعداد واح باشد.مي كارشناسي ارشد و پس از پايان نيم سال چهارم جهت دانشجويان دكترا

  به نحوي انتخاب گردد كه در فعاليت ايشان در واحد فناور خللي ايجاد نگردد.، بايد در نيمسال شركت در طرحدانشجو 

وظايف محوله به متقاضي توسط واحد فناور در قالب طرح دستيار فناوري منطبق بر تخصص متقاضي و در چارچوب 

  مي شود و از قوانين دوره كارآموزي تبعيت مي نمايد. حوزه تخصصي موردنياز واحدفناور مشخص

  

 :مدارك الزم جهت ثبت نام دانشجويان  

 و كارت دانشجويي تصوير كارت ملي )١

 )٢ (پيوست شركت در دوره مجوزتصوير فرم  )٢

 رزومه حاوي اطالعات سوابق آموزشي، پژوهشي، و اجرايي متقاضي PDFفايل  )٣

  در هر مقطع تحصيلي مي باشد.، يكبار دوره به استفاده از مجاز هر متقاضي صرفا: ١تبصره 

و  ، مراحل ثبت نام خود را به انجام رساندشركت در دورهروز پس از صدور مجوز  ١٠متقاضي موظف است حداكثر : ٢تبصره 

  ليت عدم مراجعه به موقع به عهده متقاضي است. در اين مورد ثبت نام مجددي در همان سال صورت نخواهد پذيرفت.وئمس

  توسط پارك ارزيابي اوليه واحدهاي فناور -٥-٤

و ميزان  واحد فناوردر سامانه، ارزيابي اوليه جهت بررسي طرح  واحدهاي فناورمشاهده درخواست  پارك پس از

جهت حضور در فرايند انجام داده و در صورت موافقت، گزينه تاييد را براي ارسال به مرحله بعد  آن واحدامتيازات 

  گردد.مي مردود ،واجد شرايط نباشد درخواست واحد فناور اگرنمايد. مي انتخاب
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  ان توسط پاركمتقاضي ارزيابي اوليه -٥-٥

در سامانه، يك ارزيابي اوليه جهت بررسي مدارك الزم ثبت نامي انجام  متقاضيانارك پس از مشاهده درخواست پ

نمايد. چنانچه مدارك بارگذاري مي داده و در صورت تكميل بودن، گزينه تاييد را براي ارسال به مرحله بعد انتخاب

واجد متقاضي  تصحيحات الزم را انجام دهد. چنانچه متقاضيشود تا مي كامل نباشد به مرحله قبل برگشت دادهشده 

  گردد.مي شرايط نباشد درخواست مردود

 واحد فناورجهت مصاحبه توسط  انتخاب متقاضي -٥-٦

  .دهندمي ي اوليه را جهت انتخاب متقاضي براي انجام مصاحبه انجامهاواحدهاي فناور ارزيابي

  جهت مصاحبه منتخب توسط پارك متقاضيارزيابي  -٥-٧

را بررسي و در صورت تاييد، جهت طرح در شوراي  منتخب متقاضيبراي  واحدهاي فناورارك درخواست مصاحبه پ

  . كندميپذيرش ارسال 

  در شوراي پذيرش مصاحبه -٥-٨

پارك و  گانپارك و با حضور نماينداي كه بصورت حضوري در محل طي جلسهجهت انجام مصاحبه در شوراي پذيرش، 

   .پذيردمي گردد، مصاحبه صورتبرگزار مي واحد فناور

  

  توسط كميته ارزيابينهايي تاييد  -٥-٩

  .تاييد نهايي توسط كميته ارزيابي انجام مي گردد، در مصاحبهو پذيرش متقاضي  در صورت احراز صالحيت

  

  توسط متقاضي و واحد فناورقرارداد دستيار فناوري امضاي  -٥-١٠ 

را تحت عنوان منع قراردادي  ،واحد فناور و متقاضي، ٣مطابق فايل پيوست  اجرايي تعريف شدهقرارداد طبق يك 

 واحد فناورتواند در مي متقاضيپس از آن  در سامانه بارگذاري نموده كه نمايند ومي امضا واحد فناورافشاي اطالعات 

  مشغول به فعاليت گردد.

در صورت اعالم عدم تمايل طرفين به ادامه همكاري، پارك موظف است مراتب قطع همكاري را بصورت مكتوب به  :٣تبصره

  واحد فناور و متقاضي اعالم نمايد.

  توسط پارك فرايند ارزيابي حسن انجام كار -٥-١١

بايد  متقاضيو واحد فناور شود. جهت انجام اين فرايند، مي پارك انجام ي ماهيانههاطرح، ارزيابي در مدت اجراي

به صورت جداگانه در سامانه ) ٥و  ٤ (پيوستباشد مي ي ارزشيابي ماهيانه را كه داراي فرمت مشخصيهاگزارش

متقاضي و واحد اي بارگذاري نمايند تا توسط پارك ارزيابي گردد. در اين گزارشات الزم است ارزشيابي عملكرد حرفه



  

  طرح دستيار فناوري

    ٣٢٠٩ -ط -عتف  شماره:

  ٢١/١٢/١٤٠٠ تاريخ:  ٠١   ويرايش:
  ١٥از  ٨ صفحه:

 

  تمام اطالعات موجود در اين سند متعلق به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 

 آمد رفت والزم به ذكر است  شود. بررسيي ارزشيابي هافرم با بقاطم كاري تاييد شده،چارچوب طبق تعهدات و  فناور

  مي شود. ثبتسيستم حضور و غياب پارك  در متقاضي

  هاپايان فرايند و اجراي پرداخت مالي و ساير حمايت -٥-١٢

براي طرفين اجرايي خواهد بود. تاييد  هاي مالي و مشوقهاتاييد گردد، حمايتچنانچه گزارشات ماهيانه توسط پارك 

پس از پايان  باشد. ٧٠هر كدام از طرفين حداقل ات براي گزارش نهايي امتيازميانگين گزارشات منوط به اين است كه 

  .يربط صورت مي پذيردذدوره، پرداخت حمايت مالي به متقاضي، از طريق صندوق عامل استان 

  توسط پارك صدور گواهي شركت در دوره -٥-١٣

  نمايند.مي پارك دريافت ازدستيار فناوري را طرح گواهي پايان دوره  واحد فناورو هم  با اتمام فرايند، هم متقاضي

زدهباز  يا واحد فناور از تعهدات خود سرو  مشخص شود متقاضي پس از اجراي طرح و با تاييد پارك، در صورتي كه: ٤تبصره 

يا واحد فناور امكان شركت در طرح را در آن سال از دست خواهند داد. بديهي است و ، بالفاصله توافق ملغي شده و متقاضي اند

  .انجام نخواهد شدملغي شدن طرح، پرداخت مالي به متقاضي  در صورت

  طرح يمدت زمان اجرا :٦ ماده

  دوره و ارسال مستندات به معاونت است. پارك موظف به ارائه گزارشات عملكرد پس از اجراي هر -٦-١

شود و تداوم آن منوط به ارزيابي معاونت فناوري و مي اين طرح به صورت آزمايشي و براي مدت يك سال اجرا -٦-٢

  كارايي و اثربخشي طرح و تامين منابع مورد نياز براي اجراي آن خواهد بود. از نوآوري

  



  

  طرح دستيار فناوري

    ٣٢٠٩ -ط -عتف  شماره:

  ٢١/١٢/١٤٠٠ تاريخ:  ٠١   ويرايش:
  ١٥از  ٩ صفحه:

 

  تمام اطالعات موجود در اين سند متعلق به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 

  يفناور اريطرح دست ياجرا يالگو: تفاهم نامه ١پيوست 
  

  تفاهم نامه همكاري مشترك
 در اجراي طرح دستيار فناوري پارك علم و فناوري ......... و دانشگاه .........

  
امري مهم تلقي مي گردد. با توجه به در كشور فراهم نمودن بستري مناسب به منظور تربيت نيروي متخصص و ايجاد اشتغال 

ي اشتغال وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هابرنامهيكي از كه جامعه با آن مواجه است پيرامون اشتغال و مسائل متعدد  هاچالش
به سمت استفاده كاربردي وكسب تجربه  و دانش آموختگان ي دانشجويانهاهدفمند آموزه هدايت به منظور يفناور اريدستطرح 
جهت شكل گيري دانشگاه جامعه محور، پاسخگو و كارآفرين و ايجاد انگيزه و حس نشاط و القاي تفكر آموزش پويا در  عملي

اين تفاهم نامه، بين دانشگاه ................... به نمايندگي  و با هدف تربيت نيروي متخصص تنظيم و برنامه ريزي است. دانشجويان،
شود و پارك علم و فناوري ................... به مي ناميده "دانشگاه"كه از اين پس در اين تفاهم نامه  "........................."جناب آقاي 

ي هاشود با هدف گسترش زمينهمي ناميده "پارك"در اين تفاهم نامه  كه از اين پس "........................."نمايندگي جناب آقاي 
 چارچوب مواد زير منعقد درو تاي اجراي طرح دستيار فناوري در راسي موجود هاهمكاري مشترك و استفاده بهينه از ظرفيت

  گردد.مي

  : موضوع تفاهم نامه١ماده 
 يفناور اريدستنمودن طرح  يياجراو  يسامانده در نيمشترك طرف يهمكار  

                       با هدف :
 فناور واحدهايدر  دانش آموختگاندانشجويان و  يبرا يشغل يهافرصت جاديا 
 تكميل فرايند تبديل ايده به محصول و تسريع روند انتقال فناوري 
 و خدمات متقابل پارك و دانشگاه هاي مشترك جهت بهره مندي از توانمنديهاايجاد زمينه 
 يانسان يروين نيبا تام انيدانش بن يهاشركتواحدها و  تيتقو 
 از خروج نخبگان يريدر داخل كشور و جلوگ النيفارغ التحص ياثربخش شيافزا  
  : تعهدات پارك٢ماده 

  برگزاري فراخوان طرح دستيار فناوري -٢-١
  شدهبراي افراد معرفيي آموزشي هاو دوره هابرگزاري كارگاه -٢-٢
  و ... تجربه آموزش، مشاوره، انتقالاز طريق ارائه ي توانمندسازي افراد معرفي شده هافراهم نمودن زمينه -٢-٣
  طرح  ياجرا يبرا ازيمورد ن يهافراخوان يبرگزار -٢-٤
  ، حمايت و پشتيباني مالي و اعتباري براي اجراي طرح ثبت نام ندياجرا نمودن فرا -٢-٥
  مندي از طرحه جهت بهرشده  ينحوه عملكرد افراد معرف يابينظارت و ارز ش،يپا -٢-٦
  دستيار فناوري صدور گواهي پايان دوره طرح -٢-٧

  : تعهدات دانشگاه٣ماده
   افراد متقاضيمعرفي برگزاري فراخوان براي  -٣-١
   دستيار فناوريي جهت طي دوره فناور و در پارك علم انيمتقاضنامه و صدور معرفيحضور  يهانهيدن زموفراهم نم -٣-٢
   يطرح به پارك علم و فناور انيمتقاض يمعرف -٣-٣



  

  طرح دستيار فناوري

    ٣٢٠٩ -ط -عتف  شماره:

  ٢١/١٢/١٤٠٠ تاريخ:  ٠١   ويرايش:
  ١٥از  ١٠ صفحه:

 

  تمام اطالعات موجود در اين سند متعلق به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 

  
  : مدت تفاهم نامه٤ماده 

در مفاد  قينمودن و توف ييو مشروط به اجرا ليسال كامل و در صورت تما .......به مدت  ....... خيتفاهم نامه از تار نيمدت ا
  باشد.مي ديمعتبر و قابل تمد نيطرف يتفاهم نامه برا نيموضوعات مندرج در ا

  : اجرا٥ماده 
ي ديگر معرفي هادانند پس از امضا اين تفاهم نامه نماينده تام االختيار خود را كتبا به طرفمي پارك و دانشگاه خود را موظف

  ي بعدي توسط اين نمايندگان انجام پذيرد.هانمايند تا هماهنگي

  : مالحظات٦ماده 
در دو نسخه در تاريخ ..................تنظيم گرديده و طرفين ملزم به رعايت و اجراي آن خواهند بود. هر و ماده  ٦اين تفاهم نامه در 

 ميتنظ يموضوع يقراردادها ازيتفاهم نامه در صورت ن نيمفاد ا ياجرا يدر راستا باشد.مي دو نسخه يكسان و داراي اعتبار واحد
  .دياهد رسطرف خو دوهر  نمايندگان يو به امضا

  
  

  رييس پارك علم و فناوري .......  رييس دانشگاه ......
  دكتر .........  دكتر .........

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  طرح دستيار فناوري

    ٣٢٠٩ -ط -عتف  شماره:

  ٢١/١٢/١٤٠٠ تاريخ:  ٠١   ويرايش:
  ١٥از  ١١ صفحه:

 

  تمام اطالعات موجود در اين سند متعلق به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 

  يفناور اريفرم مجوز شركت در طرح دست: ٢ وستيپ
  

  با سالم،

...............در خانم/آقاي..............................................دانشجوي رشته.......................................ورودي سال..........بدين وسيله 

باشد، جهت مي .....سال.................مقطع...........................به شماره دانشجويي..............................كه مشغول به تحصيل در نيمسال........

پارك  تحت نظارتبه واحدهاي فناور به عنوان كارآموز ماهه  ٦ساعت در بازه زماني  ٣٠٠به مدت  دستيار فناوريگذراندن دوره 

  باشد.مي آن واحدگردد. الزم به ذكر است نامبرده موظف به اجراي مقررات انضباطي مي علم و فناوري........................معرفي

  

  نام و نام خانوادگي دانشجو                                                   نام و نام خانوادگي استاد راهنما / مشاور

  امضا و تاريخ                                                                            امضا و تاريخ

  

  

   دانشكده نام و نام خانوادگي معاون آموزشي                                     معاون پژوهش و فناوري دانشگاهنام و نام خانوادگي 

 امضا و تاريخ                                                                            امضا و تاريخ

  

  



  

  طرح دستيار فناوري

    ٣٢٠٩ -ط -عتف  شماره:

  ٢١/١٢/١٤٠٠ تاريخ:  ٠١   ويرايش:
  ١٥از  ١٢ صفحه:

 

  تمام اطالعات موجود در اين سند متعلق به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 

  قرارداد دستيار فناوري: ٣ وستيپ
قرارداد به مفاد  نيطرف يعلم و آگاه نيقرارداد و همچن نياراده، احراز صحت و سالمت طرف ياصل آزاد يبر مبناقرارداد اين 

 دستيار فناوريمتقاضي طرح  اريدر اخت واحد فناور يكه از سو يمندرج در آن به منظور عدم افشاء و حفظ اطالعات و اسناد

و پارك علم و فناوري.................................... تحت نظارت .............................واحد فناوربين اين قرارداد . گرددمي ميتنظ رد،يگمي قرار

به  قرارداد.............كه در اين .......................با سمت....................................با كد ملي....................................آقاي.........نمايندگي خانم / با 

دانشجوي ..........................با كد ملي..............................................آقاي/ خانم و از يك سو ود شناميده مي» طرف اول«اختصار 

طرف «به اختصار  قرارداددر اين به عنوان كارآموز در طرح دستيار فناوري كه  مقطع..............................دانشگاه..................................

اطالعات «اختصار به  قرارداددر اين  كه بندي شده محرمانه و مختص طرف اولاطالعات طبقهشود در خصوص ميناميده » دوم

شده را به منظور انجام بندي، اطالعات طبقهقرارداداينكه طرف دوم به موجب اين ، با توجه به شودناميده مي» بندي شدهطبقه

، با توافق و قصد واحد طرفين و با شرايط ذيل، منعقد مييا در اختيار دارد نمايددريافت مي تعهدات خود در قبال طرف اول

   گردد.

 قراردادموضوع : ١ ماده

ها و جزئيات مربوطه، كه از جانب ده و رعايت شرايط، حدود، مالكيت، اعتبار حقوق، محدوديتشي بندعدم افشاي اطالعات طبقه

صاحب  شود.در اختيار طرف دوم قرار داده ميدر طول دوره طرح دستيار فناوري طرف اول به منظور انجام تعهدات يا امور محوله 

قرار دهد و صرفاً اطالعات كه مرتبط با انجام امور  طرف دوم اريرا در اخت واحد فناور ياتياطالعات ح يتمام ستيملزم ناطالعات 

 يريتعهد استخدام و بكارگ چيه، قرارداداين  رد؛يگمي قرار شانيا ارياست، در اختطرف دوم  يشغل گاهيسمت و جا تيبا رعا يادار

 يمنيا ينموده و در صورت لزوم دوره ها تيرا رعا يكارگاه طيالزامات و شرا هيكه كل گرددميمتعهد  . طرف دومكندي نم جاديا

  .را گذرانده باشد HSEو 

 گردد.محرمانه محسوب مياست، بندي گيرد و داراي طبقهكليه اطالعات و موضوعاتي كه در اختيار طرف دوم قرار مي تبصره:

. در صورت قطع همكاري طرف دوم استنافذ و موثر است، كه اطالعات در اختيار طرف دوم  تا زماني امضا از تاريخ قرارداداين 

مسترد  ، به طرف اولهستندمتعهد است كه كليه اسناد و اطالعاتي را كه قابل استرداد به طرف اول طرف دوم با طرف اول، 

  .باشنديسند م نيمفاد ا تيملزم به رعا نياز طرف كيهر  زين نيما ب يف يرابطه همكار انينمايد. با پا

  شرايط و تعهدات طرفين: ٢ماده 

  توافق نمودند. قراردادبه شرح مفاد اين  آنبندي و طرف دوم با دريافت طرف اول با ارائه اطالعات داراي طبقه -٢-١
را صرفاً در  رديگمي قرار ارشيدر اخت يادار اي ييامور اجرا يريگيكه نسبت به پ ياطالعات دينمامي تعهد طرف دوم -٢-٢

نسبت  دار تيرصالحيو در حضور افراد غ طيمورد استفاده قرار دهد و خارج از آن محواحد فناور در  تيفعال يچارچوب زمان
  بعمل آورد؛ را يبه حفظ گفتار و ارائه اطالعات دقت مقتض

قرار دهد  يريهداف كسب و كار مورد بهره گا يرا صرفاً در راستا واحد فناوركه اطالعات و اسناد  دينمامي تعهد طرف دوم -٢-٣
  د؛يكار ننما نياقدام به ا طرف اولدر آن اطالعات بدون موافقت  رييبه اصالح و تغ ازيو در صورت ن



  

  طرح دستيار فناوري

    ٣٢٠٩ -ط -عتف  شماره:

  ٢١/١٢/١٤٠٠ تاريخ:  ٠١   ويرايش:
  ١٥از  ١٣ صفحه:

 

  تمام اطالعات موجود در اين سند متعلق به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 

ملزم  طرف دوماست را مطالبه كند،  طرف دوم ارياخت دركه  ياسناد و اطالعات يهانسخه هي، كله طرف اولك يدر صورت -٢-٤
  اقدام كند؛ هانسبت به ارائه آن يروز كار ٥است در مدت 

نداشته  يرقبا همكار ياز كسب و كارها كي چيبا ه واحد فناور با يكه در مدت رابطه استخدام دينمامي تعهد طرف دوم -٢-٥
  باشد؛

و رسانه نسبت به ارائه  هاي، خبرگزارهااز هرگونه مصاحبه با روزنامه يدر مدت رابطه استخدام دينمامي تعهدطرف دوم  -٢-٦
  د؛ينما يخوددار داًياك واحد فناوراطالعات 

از آن  يگونه نفع و انتفا چيباشد و حق همي نيوصف ام يقرار دارد دارا ارشيكه در اخت ينسبت به اطالعات طرف دوم -٢-٧
  .اطالعات را ندارد

  بنديجزئيات اطالعات داراي طبقه: ٣ماده 

، سخت افزار و يا نرم افزار، فناورانه محصوالت و ورياديتا، مواد اطالعاتي، فنداده و هر نوع شامل بندي اطالعات داراي طبقه

/ يا فرمت نشده بطور كامل يا جزئي،  اسناد فرمت شده وهاي فروش و همچنين اطالعات اشخاص و افراد و مشتريان و سرنخ

ها، مشخصات فني قراردادها، تفاهم نامهها، هاد، سفارشتعهدنامه سطح خدمات، درخواست پروپزال، درخواست پيشناسناد 

، اطالعات مالي و طرح بازاريابي و فروش طرح توجيهي، ،طرح كسب و كار، هاManualتجهيزات، مشخصات اطالعاتي پرسنل، 

كه از سوي  است و به هر شكل هر نوع رسانه از طريقديگر اطالعات داده شده يا پذيرفته شده، بصورت شفاهي، نوشتاري و 

  .طرف اول در اختيار طرف دوم قرار داده شود

  جبران خسارت: ٤ماده 

 قراردادكه كليه خساراتي را كه در اثر قصور يا تقصير وي يا عدم ايفاي هر يك از تعهدات ناشي از  نمايدمي طرف دوم تعهد

دوم متعهد به پرداخت مبلغ برآوردي طرف اول ، جبران نمايد. تقويم خسارت با طرف اول بوده و طرف شودمتوجه طرف اول مي

بوده و واحد فناور  يخسارات بر عهده كارشناس مال ميو تقو يابي. ارزنمايدمي گرديده و حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب

   حق اعتراض به آن نخواهد داشت. طرف دوم د،ينما نييرا نسبت به جبران خسارت وارده تع يهر مبلغ شانيا

  مالحظات: ٥ماده 

...در نهايت صحت و سالمت جسمي و روحي ....................در تاريخ..در دو نسخه يكسان بند  ٧ تبصره و ١ ماده و ٥ رد قرارداداين 

  .استتاريخ الزم االجرا اين از  قراردادمفاد اين و به امضاي طرفين رسيد و تنظيم گرديد و عقلي طرفين 

  

  طرف دوم                                       مضاءا                                                              طرف اولامضاء 

  



  

  طرح دستيار فناوري

    ٣٢٠٩ -ط -عتف  شماره:

  ٢١/١٢/١٤٠٠ تاريخ:  ٠١   ويرايش:
  ١٥از  ١٤ صفحه:

 

  تمام اطالعات موجود در اين سند متعلق به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 

  يمتقاض انهيماه يابيارزش فرم: ٤ وستيپ
  

  :مشخصات متقاضي -١

  :                                     فناور نام واحد            :                 شماره تماس                        نام و نام خانوادگي:         

  عملكرد حرفه اي: -٢

  ارزشيابي عملكرد جهت ارائه به پارك .......................... براي ماه ........... سال ............

  
  رديف

  
  عوامل ارزشيابي

جمع   تياز عملكرد حرفه ايام
كل 

  امتياز
  ضعيف  متوسط  خوب  عالي

٠-٥٩  ٦٠-٧٩  ٨٠-٩٤  ٩٥-١٠٠    

            رعايت شئونات حرفه اي و نظم و مقررات اداري  ١

            توان برقراري ارتباط مناسب با همكاران  ٢

            قابليت فراگيري و سرعت انتقال  ٣

            محوله مسئوليت پذيري و جديت در انجام وظايف  ٤

            ش حرفه ايناطالعات و دا  ٥

            موقع كاره سرعت و انجام ب  ٦

            كيفيت انجام كار و قابليت اعتماد نسبت به كار انجام شده  ٧

            كميت انجام كار و ميزان اضافه كاري با بازدهي مطلوب  ٨

            توان برنامه ريزي، سازماندهي و نظارت  ٩

            متقاضياز  واحد فناورميزان رضايت   ١٠

            جمع كل امتياز

  ):١٠امتياز نهايي (جمع كل امتياز تقسيم به 
  :(تكميل كننده فرم) واحد فناورنام و نام خانوادگي سرپرست 

  تاريخ تكميل:

  
  

  



  

  طرح دستيار فناوري

    ٣٢٠٩ -ط -عتف  شماره:

  ٢١/١٢/١٤٠٠ تاريخ:  ٠١   ويرايش:
  ١٥از  ١٥ صفحه:

 

  تمام اطالعات موجود در اين سند متعلق به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 

  واحد فناور انهيماه يابيارزش فرم: ٥ وستيپ
  

  مشخصات مديرعامل: -١

  :                                     فناور نام واحد              :                 تماسشماره                       نام و نام خانوادگي:            

 اي:عملكرد حرفه -٢

  ه به پارك .......................... براي ماه ........... سال ............ئارزشيابي عملكرد جهت ارا

  
  رديف

  
  عوامل ارزشيابي

جمع   امتياز عملكرد حرفه اي
كل 

  امتياز
  ضعيف  متوسط  خوب  عالي

٠-٥٩  ٦٠-٧٩  ٨٠-٩٤  ٩٥-١٠٠    

            ونات حرفه اي و نظم و مقررات اداريئرعايت ش  ١

            برخورد مناسب مديران و همكاران   ٢

            ميزان شفاف سازي فرايند اجراي كار  ٣

            ميزان نظارت بر حسن انجام كار   ٤

            متقاضيميزان همرساني در آموزش حرفه اي خاص به   ٥

            تباط حرفه آموخته شده با رشته متقاضيميزان ار  ٦

            ميزان فراگيري متقاضي  ٧

            واحد فناوردر  متقاضيبرنامه ريزي منظم جهت حضور   ٨

            بازار) لي(تحلي اقتصاد يامكان سنج يادگيري زانيم  ٩

            رضايت متقاضي از واحد فناورميزان   ١٠

            جمع كل امتياز

  ):١٠امتياز نهايي (جمع كل امتياز تقسيم به 
  :(تكميل كننده فرم) نام و نام خانوادگي متقاضي

  تاريخ تكميل:
  


