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مقدمه

تیمهای پذیرفته شده در مرکز موظفند پس از طی مرحله نوپا ،پیش شتابدهی و شتابدهی از مرکز خارج شوند.
خارج شدن تیمها طی ماده  1و 2از مرکز خارج شوند.
ماده  )1خروج تیم ( نوپا ،نوآور و فناور)
خروج تیمهای مستقر در مرکز نوآوری در دو حالت زیر امکان پذیر خواهد بود.
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 خروج موفق
 مطابق با معیارهای ارزیابی موردنظر در شیوه نامه ارزیابی مرکز نوآوری و فناوری
براساس مراحل مختلف نوپا ،پیش شتابدهی و شتابدهی.
 خروج ناموفق
 عدم موفقیت و رشد ایده و تیم در مدت استقرار و نرسیدن به اهداف پیش بینی
شده طی مرحله پذیرفته شده.
 فروپاشی اعضای تیم و عدم امکان ادامه فعالیتها.

ماده  )2اخراج تیم (نوپا ،نوآور و فناور)
مرکز در موارد ذیل پس از تصویب شورای نوآوری میتواند نسبت به اخراج تیم از مرکز نوآوری اقدام نماید:
 عدول تیم از ضوابط و مقررات اعالمی مرکز.
 عدول از برنامههای کاری و ساختار سازمانی تیم پذیرفته شده میتواند منجر به خاتمه استقرار
در مرکز گردد.
 عدم اتمام دوره.
 عدم موفقیت ناشی از قصور تیم در پیشبرد ایده محوری و عدم دستیابی به معیارهای تعیین شده
توسط مرکز (مطابق ارزیابیهای انجام شده توسط ناظر مطابق شیوه نامه ارزیابی).
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ماده  )3مراحل تصمیم گیری نسبت به خروج تیم(نوپا ،نوآور و فناور) از مرکز
 ارائه درخواست خروج توسط تیم مستقر یا مدیر مرکز.
 تنظیم گزارش نهایی عملکرد تیم توسط مرکز نوآوری.
 ارزیابی عملکرد نهایی تیم توسط شورای نوآوری مرکز به منظور تایید.
تبصره  :1چنانچه درخواست خروج از سوی تیم ارائه گردیده باشد تایید درخواست توسط
شورای نوآوری مرکز ضروری نمیباشد.
ماده  )4استقرار تیم خارج شده از مرکز نوآوری در مرکز رشد تیمهای فناور دانشگاه صنعتی
سهند
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 تیمهایی که خروج موفق داشته باشند و مورد تایید شورای نوآوری جهت معرفی به مرکز
رشد قرار بگیرند .در حد امکان ورود این تیمها به مرکز رشد تسهیل میگردد.
 سایر تیمهای خارج شده میتوانند مطابق با ضوابط پذیرش در مرکز رشد مستقر گردند.
ماده  )5در مواردی شرایط موجود استثناء ،با مواد این آیین نامه قابل تطبیق نباشد شرایط تیم با ارزیابی
توسط مرکز به شورای نوآوری گزارش شده و در مورد تعیین تکلیف تیم توسط شورای نوآوری مرکز اخذ
تصمیم خواهد شد.
ماده  )6این دستورالعمل در 6ماده و  1تبصره و یک مقدمه در تاریخ  ......................به تصویب شورای
نوآوری مرکز نوآوری رسید.
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