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 بنام خدا

 

 دانشگاه شهید بهشتی درهاب  شتابدهیهای پیشهستهنامه اجرایی شیوه

 

 کلیات -1

 های زیر است:بین طرف نامه سه جانبهتفاهمشتابدهی حاصل یک پیش هسته -1-1

 رکت هوشمند اول بهشتیش: (شتابدهیپیش امتیاز هسته)اعطاکننده  طرف اول 

 دانشگاه شهید بهشتی( یا  شاغل شخصیت حقیقی )از اعضای هیئت علمی 5تا  3بین : شتابدهی(پیش هسته) طرف دوم

 یا شرکت دانشگاهی شهید بهشتیک ، یخالقیت و شکوفایی و دفاتر تخصصی نوآوری هایکانونحقوقی )یک شخصیت 

 (شهید بهشتی یک شتابدهنده داخل دانشگاه

 پارک علم و فناوری، نهاد رسمی دانشگاهی شهید بهشتی از میان  یک: (شتابدهیهسته پیش)ناظر علمی  طرف سوم

 ها یا مراکز تحقیقاتیها، پژوهشکدهدانشکده

 :شرکت هابنقش  -1-2

 شتابدهیهسته پیشاز  مادی مشروط حمایت 

 و کمک به برگزاری رویدادهای مرتبط گریخدمات آموزشی و مربی ارائه 

 به دوره شتابدهی هابشتابدهی هسته پیششده از طرف های مستعد و واجد شرایط معرفیپذیرش تیم 

 :شتابدهیهسته پیشنقش  -1-3

  شتابدهیهسته پیشمدیریت 

 مستعد دانشگاهیهای برگزاری رویدادهای مرتبط برای جذب و آموزش افراد یا تیم 

 شتابدهیدوره پیش دردانشگاهی  مستعدهای غربالگری و پذیرش افراد یا تیم 

 به سمت دوره شتابدهی شدههای پذیرفتههدایت افراد یا تیمتعلیم و ها و گیری تیمکمک به شکل 

 هاب شده در دوره شتابدهیشده و پذیرفتهمعرفیمنتخب های منتفع شدن از منافع مادی تیم 

 :ناظر علمینقش  -1-4

 صیانت از منافع مادی و معنوی نهاد دانشگاهی مربوطه 

 شتابدهیهسته پیشکننده به های رجوعها و تیمایده کمک به ارزیابی کیفیت علمی  
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 ی:نوآور یو دفاتر تخصص ییو شکوفا تیخالق هایکانوننقش  -1-5

 دانشگاه شهید  نوآوری، ذیل ستاد نوآوری پارک علم و فناوری سازی بروز خالقیت و ارتقاءبه منظور زمینهها این کانون

شتابدهی های پیششتابدهی، هستههای پیشها با هستهاند. با توجه به نزدیکی ماموریت این کانونشدهتشکیل  بهشتی

 استفاده کنند. هاکانونمتنوع توانند بخوبی از خدمات می

  کننده امتیاز توانند خودشان درخواستی مینوآور یو دفاتر تخصص ییو شکوفا تیخالق یهاکانون، 1-1بعالوه طبق بند

 شتابدهی از شرکت هاب باشند.هسته پیش

 ضوابط اجرایی -2

 هاب: یشتابدهشیهسته پ امتیاز یاعطا شرایطرویه درخواست و  -2-1

 15ها دو بار درسال )های استراتژیک هاب باشد. این اولویتاولویت راستایشتابدهی صرفاً باید در های پیشفعالیت هسته 

 رسد.( به اطالع فعاالن دانشگاه شهید بهشتی میمهر 15و  فروردین

 شتابدهی حضور داشته باشند.هسته پیش توانند در یکاشخاص حقیقی و حقوقی فقط می 

 به شرط متفاوت بودن زمینه  شتابدهیهای پیشتوانند با تعداد نامحدودی از هستهمی )ناظر علمی( نهادهای طرف سوم(

 نامه داشته باشند.، تفاهمها(فعالیت هسته

 دوره  تیهدا یبرا یکاف ییو اجرا یعلم یستگیمنابع الزم و سابقه و شا دیبا شتابدهیامتیاز هسته پیش کنندهدرخواست

 .شده بامدنظر هاب را داشت یشتابدهشیپ

  که در حوزه فعالیت پیشنهادی  بتواند نظر یکی از نهادهای دانشگاه دیبا شتابدهیهسته پیشامتیاز  کنندهدرخواست

 .نامه جلب کندبرای عقد تفاهم )ناظر علمی( به عنوان طرف سوم ،را متخصص است

  هایی است که در تخصص نهاد ناظر علمی استمحدود به حوزه شتابدهیهسته پیشفعالیت هر. 

 به  سال 2به مدت  شتابدهیامتیاز هسته پیش، و تایید سایر شرایط الزم الذکرنامه بین سه طرف فوقپس از امضای تفاهم

 .شوداعطا میهای دارای ناظر علمی مربوطه برای فعالیت در حوزهنامه طرف دوم تفاهم

  شود. هاب می انجام( آبانو اول تا آخر  ،شتابدهی در دو دوره یک ماهه )اول تا آخر اردیبهشتامتیاز هسته پیشدرخواست

 کند.  را اعالم می اعطای امتیازیک ماه پس از دریافت رسمی درخواست و تکمیل مدارک مربوطه، موافقت خود با حداکثر 

 ی هاب:شتابدهشیهسته پشرایط لغو امتیاز  -2-2

امتیاز هسته به ابطال تواند منجر شود. موارد زیر میتوسط هاب بازنگری می ماهه 6های دورهدر  شتابدهیهسته پیش صالحیت

 شود: شتابدهیپیش

  شتابدهیهسته پیشانصراف خود 

 نامه سه جانبهدانشگاهی از تفاهمناظر نهاد  انصراف 

 شتابدهی هسته پیشنفر )در صورتیکه  3از حد نصاب شتابدهی هسته پیشفعال های حقیقی کمتر شدن تعداد شخصیت

 از طرف یک شخصیت حقوقی اخذ نشده باشد(

  در این دوره تیم دانشگاهی به هاب 3معرفی کمتر از 



   

  3 
 

 در دوره شتابدهی هاب ،شتابدهیهسته پیششده از طرف های معرفیکدام از تیمعدم پذیرش هیچ 

 در این دوره شتابدهی و مورد تایید هابط با موضوع فعالیت هسته پیشعدم برگزاری رویداد مرتب 

 :شوند یبه هاب معرف یشتابدهشیهسته پتوسط  توانندمی ،شتابدهیپس از طی دوره پیشکه  ییهامیت طیشرا -2-3

  یا دانشجویان فعلی دانشگاه شهید بهشتی است شاغل یکی از آنها از اساتید کمدستنفر باشد که  2شامل  کمدستتیم 

  نامه باشددانشگاهی تفاهمناظر نهاد علمی ایده تیم مورد تایید 

  ،شفاف باشدمعین و دانشگاهی ناظر و نهاد شتابدهی هسته پیشنسبت شراکت بین اعضای تیم 

  ارائه فایلpitch-deck تجاری و مدل درآمدی پیشنهادی(هاب )شامل معرفی تیم، ایده  بر اساس قالب مورد تایید 

 :یشتابدهشیهسته پ هر به ارائه هابقابل خدمات  -2-4

  ( تا سقف مجموعًا آپیو رویدادهای استارتهای برگزاری رویدادهای مرتبط )بوت کمپ، هکاتون، از هزینه %70پرداخت

 ماه 6میلیون ریال در  200

o  از یک ماه  کمدستگیرند که موضوع و رویه برگزاری آنها : تنها رویدادهایی مورد حمایت هاب قرار می1تبصره

 .پیش از برگزاری به تایید هاب رسیده باشد

o  کم سه تیم به هاب ، باید دسترویدادهر برگزاری  حمایت برای از درخواست شتابدهی پیشهسته پیش: 2تبصره

 معرفی کرده باشد.

 تخفیف %50های آموزشی هاب با در دورهشتابدهی هسته پیششده توسط های معرفیشرکت تیم 

 ساعت در هفته 5 مجموعاً  شتابدهی تا سقفپیش تحت پوشش هستههای ارائه خدمات مشاوره و منتورینگ به تیم 

 


