باسمه تعالی

علم ،تبدیل پول به دانش است ونوآوری ،تبدیل دانش به پول است.
شیوه نامه تأسیس شرکت های دانشگاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 -1مقدمه:
به منظور گسترش حمایت دانشگاه شهید باهنر کرمان از نوآوران علمی و فناوری و نیز استفاده گسترده از ظرفیت و توانایی
اعضای هیأت علمی و در راستای تحقق اهداف برنامه های توسعه علمی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور و مطابق با مفاد
ماده  11و ماده  11قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ی کشور و پیرو مباحث طرح شده در جلسه هیأت امناء دانشگاه شهید
باهنر کرمان مورخ  ،31/1/11شرکت های دانشگاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان که از این پس شرکت نامیده می شوند با
اهداف زیر تأسیس می شوند:
 -2اهداف تأسیس شرکت ها:
-1-2
-2-2
-1-2
-4-2
-5-2
-1-2
-1-2
-8-2

ایجاد زمینه ی به کارگیری کامل توانایی های دانشگاه و اعضای هیأت علمی آن در رفع نیازهای علمی و اقتصادی
جامعه.
تجاری سازی یافته های پژوهشی.
ترغیب اعضای هیأت علمی برای فعالیت های علمی کاربردی و فراهم نمودن امکان عرضه فعالیت های پژوهشی به
شکل تجاری در جامعه و از طریق آن ،امکان افزایش درآمد اعضای هیأت علمی و نیز درآمدهای اختصاصی دانشگاه.
ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای دانش آموختگان.
حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در جهت تبدیل دانش نظری به محصول قابل ارائه به بازارهای جامعه.
ایجاد اعتبار برای دانشگاه و تحقق دانشگاه کارآفرین مورد نظر در اسناد باال دستی در راستای دستیابی کشور به
توسعه پایدار.
ایجاد ،راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های کاربردی در دانشگاه مطابق ضوابط بند دال ماده  11قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه ی کشور جهت ارائه ی خدمات به جامعه توسط این شرکت ها در چارچوب ضوابط.
فراهم نمودن امکان تعریف عناوین کاربردی برای پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی.

 -3نوع شرکت ها:
این شرکت ها از نوع ترجیحاً سهامی خاص مطابق تعریف قانون تجارت می باشند که طبق ماده چهار آن قانون ،تمام سرمایه
ی آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط سهامداران شرکت تأمین می شود .تمام یا حداقل  %51سهام این شرکت ها متعلق به
اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشد (افراد حقیقی یا حقوقی داخل یا خارج از دانشگاه می توانند به
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دالئل خاص و یا شرایطی که اعضای هیأت علمی پیشنهاد می نمایند در صورت تأیید دانشگاه ،صاحب بخشی از سهام شوند).
دانشگاه می تواند به میزان مشارکت در سرمایه گذاری و حداکثر تا سقف یک سوم ( )%14از کل سهام ،در این شرکت ها
سهامدار باشد .اعضای هیأت علمی دانشگاه جهت تأسیس شرکت دانش بنیان از محدودیت قانون منع مداخله ی کارکنان در
معامالت دولتی و کشوری مصوب  1111/11/22و تغییرات بعدی آن مستثنی می باشند.
 -4زمینه ی فعالیت شرکت ها:
 -1-4انجام هر گونه پژوهش های کاربردی ،توسعه ای و بنیادی و تکمیل آنها در راستای حل مشکالت جامعه یا تولید
محصول قابل عرضه به صورت تجاری.
 -2-4ارایه خدمات تخصصی ،مشاوره ای و یا درمانی در سطح ملی و بین المللی به صورت حقیقی یا مجازی (حضور فیزیکی
یا خدمات الکترونیک).
 -1-4تولید محصوالت با فناوری نوین و ابداع راه های نو جهت توسعه فناوری.
 -4-4انجام خدمات نظارتی و بازرسی در زمینه های گوناگون اجرای پروژه ،نصب و راه اندازی تجهیزات و خطوط تولید
محصوالت دارویی ،غذایی ،حفظ محیط زیست ،افزایش بهره وری و سایر خدمات علمی.
 -5-4ارایه خدمات علمی جهت تشخیص فرصت های کار آفرینی و توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد در سطوح ملی و
منطقه ای.
 -1-4فراهم آوردن امکان مشاوره دانشگاهی و ارائه ی خدمات جهت ایجاد و توسعه کسب و کار مولد.
 -1-4انجام خدمات توسعه فناوری های موجود و بهینه کردن روش های تولید ،کسب و کار ،درمان و بکارگیری فناوری های
جایگزین.
 -8-4انجام خدمات مشاوره برای ورود محصوالت و کسب و کار شرکت های موجود در سطح جامعه جهت ورود به بازارهای
بین المللی و جهانی کردن آنها.
 -3-4مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی کاربردی مدیریت منابع انسانی ،مدیریت مالی ،بازار و اقتصاد.
 -11-4مشاوره و فعالیت در امور نگارش قراردادهای تجاری برای شرکت های موجود در سطوح مختلف منطقه ای و کشوری.
 -11-4بازاریابی و انجام امور صادرات محصوالت تولید شده در شرکت های موجود در سطح جامعه به بازارهای هدف.
 -5مراحل تأسیس شرکت ها:
 -1-5ثبت اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکت ها.
 -2-5ارسال تقاضای مؤسسان شرکت دانشگاهی به حوزه معاونت پژوهشی و فناوری پس از اطالع بخش و
دانشکده/پژوهشکده مربوطه.
 -1-5تصویب اساسنامه در هیأت امناء دانشگاه شهید باهنر کرمان و یا مرجع تعیین شده توسط آن هیأت.
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 -4-5اقدام جهت تصویب در کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از طریق ثبت
درخواست در سامانه معاونت علمی -فناوری ریاست جمهوری ).(http://www.daneshbonyan.ir
 -5-5تنظیم قرارداد غیردائم بین شرکت و دانشگاه در صورت استفاده از امکانات (فضای فیزیکی ،فضای مجازی ،تجهیزات
آزمایشگاهی ،ماشین آالت و )....دانشگاه در قالب قرارداد نوعی پیوست.
 -6الزامات فعالیت شرکت ها:
-1-1

-2-1
-1-1

-4-1

فعالیت این شرکت ها باید در محدوده ی کاالها /خدمات دانش بنیان (کاالها/خدماتی که مبتنی برفناوری های برتر و
با ارزش افزوده فراوان باشد) و مراحل تصویب در کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و مؤسسات دانش
بنیان را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ شروع فعالیت شرکت دانشگاهی طی نمایند.
شرکت هایی که از مزایای آشکار و مستتر در ضوابط تأسیس شرکت های دانشگاهی استفاده می نمایند ملزم به اطالع
رسانی فعالیت ها و قراردادهای خود به دانشگاه می باشند.
هیچ یک از فعالیت ها ،قراردادها و داد و ستدهای شرکت نباید مصداق "تداخل منافع" ) (Conflict of Interestsباشد
و اساس ایجاد شرکت ها بر پایه صداقت متقابل استوار است .در صورتی که در عملکرد شرکت به هر نوعی مصادیق
عدم صداقت مشاهده شود دانشگاه نسبت به پیگیری موضوع از طریق وکیل و مشاور حقوقی خود اقدام خواهد نمود.
رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه الزامی است و در صورت مشاهده یا گزارش موثق از عدم رعایت مقررات توسط فرد
حقیقی یا حقوقی ،موضوع با معرفی فرد به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری پیگیری خواهد شد.

 -7چشم انداز توسعه:
دانشگاه تالش خواهد نمود تا با اخذ مجوزهای مربوطه و جلب حمایت های دولت و خیرین در تداوم نیت بیانگذاران دانشگاه در
کرمان ،شادروان مهندس علیرضا افضلی پور و بانو فاخره صبا ،نسبت به احداث ساختمانی با عنوان "شهرک شرکت های
دانشگاهی" در پردیزه افضلی پور ،اقدام و مکان مناسبی جهت استقرار تمامی شرکت های دانشگاهی فراهم نماید.

این شیوه نامه ،در جلسه مورخ  1131/5/23به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه شهید باهنر کرمان رسید و از این تاریخ قابل اجرا
است.
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