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 هدف:  .1

 ایجادجذب، راهنمایی و در راستای مسئولیت های اجتماعی،  خالقیت و نوآوری در جامعه  مناسب برای بروز ایجاد زمینههدف 

 نیانبهای دانشگیری و حیات شركتكمک به شکلو هاحمایت از طرح، های نو بر مبنای دانشبستری برای رشد و پرورش ایده

 ایده /طرح ها می باشد.ازی سایجاد بستر مناسب برای كارآفرینی، اشتغال و تجاریو

 دامنه کاربرد:  .2

ی ها و تحقیقات كاربردی محققان و نوآوران، توسعه، طراحی، مهندسی، مهندسی معکوس و توسعه دانش فنّی در زمینهفعالیت

 های بیان شده را داشته باشد.كلر و صنایع وابسته به آن كه قابلیت تبدیل به یک محصول در زمینه

 مسئولیت اجرا: .3

 مدیر مركز نوآوری/مدیر مركز علمی كاربردی كلرانمسئولیت اصلي:  -

 مدیرعامل/هیئت مدیرهمسئولیت نظارت:  -

 و كلیه ذینفعان جامعه آحادكلیه  ،كلیه پرسنل شركت كلرانهمكار:  -

 کلیات و تعاریف:-4

                شرکت(4-1

 منظور شركت تولیدی شیمیایی كلران است.

                مرکز(4-2
 هایدر آن از نوآورانی كه به صورت گروهی و یا انفرادی فعالیت باشد ومیوابسته به شركت منظور مركز نوآوری است كه 

و های نمنظور تحقق ایده ها بهآید. این حمایتهای معنوی و مالی بعمل میدهند، حمایتی نوگرا انجام میتحقیقاتی و فناورانه

  گردد.ها به محصول به نوآوران ارائه میآنو برای تبدیل 

 ایده(4-3
 ای از یک تفکر خام كه دارای هماهنگی و منطق بوده و قابلیت ظهور، پیاده سازی و یا اجرا را داشته باشد.چکیده

 خالقیت(4-4

های نو در ارتباط با مسائل، تنگناها و خالهای موجود كه در نهایت ها و ایدهدرخشش اندیشه و بوجود آمدن نظرات، فرضیه

ای ها به شیوهشود. خالقیت به طور عام توانایی تركیب اندیشههای جدید یا بهبود یافته میموجب ایجاد محصوالت و یا روش

 ها را گویند.ر معمول بین اندیشهارتباطی غیمنحصر به فرد یا ایجاد 

 نوآوری (4-5
منظور از نوآوری خالقیت تجلی یافته و به مرحله عمل رسیده است. در واقع نوآوری همان ارایه محصول، فرآیند و یا خدمات 

هوم جدید یا مفهای ذهنی علمی و عملی برای ایجاد یک فکر ی خالقیت است. بنابر این نوآوری بکارگیری تواناییجدید بر پایه

 .باشداز خدمات، محصوالت و فرآیندهای موجود می

 صاحبان ایده(4-6 

 شوند.ی نو را ارایه دهند، صاحب ایده محسوب میاشخاص حقیقی یا حقوقی كه یک ایده
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 نوآوران(4-7 
ی آنها بصورت بالفعل به نتایج معینی رسیده و یا ظرفیت بالقوه برای منظور پیش گفته را دارا های نو كه ایده صاحبان ایده

 شوند.باشد، به عنوان نوآور شناخته می

 نوآور موفق(4-8 

ده پایان رساننوآوری است كه حداقل یک طرح را بر اساس ارزیابی كارگروه تخصصی و شورای مركزی با كسب امتیاز الزم به 

 باشد.

 نوآور برتر(4-9 

  ای است كه دارای یکی از شرایط زیر باشد:نوآور موفق و صاحب ایده

 اشخاص تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان 

 هاها و پژوهشگاهدانشجو و یا فارغ التحصیل تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

 هاهای برتر و دیگر جشنوارهشیخ بهایی و ایدههای علمی و فناوری معتبر شامل خوارزمی، رازی، برگزیده جشنواره 

 مخترع دارای تاییدیه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 ها و مراكز آموزشی و پژوهشی(پژوهشی )به جز اعضای هیات علمی دانشگاه-محقق دارای حداقل یک مقاله علمی   

 وضعیت حقوقي(4-11
-محققان و نوآوران حقیقی و حقوقی می توانند متقاضی استقرار در مركز نوآوری باشند كه این مركز در واحد علمیكلیه 

 كاربردی شركت تولیدی شیمیایی كلران مستقر است.

 ساختار مرکز نوآوری(4-11 

معرفی مدیر مركز و حکم مدیر معاون آن با  كه مدیر آن توسط مدیر عامل شركت و باشدساختار مركز بصورت چارت زیر می

 شوند.عامل شركت منصوب می

                
 

              
 

 یروآون زکرم ریدم
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 دبیرخانه مرکز نوآوری(4-12 

های الزم، نوآور را هدایت نموده و در صورت ارایه ایده، نسبت به ای است متشکل از كارشناسان كه با ارایه راهنماییدبیرخانه

ی وضعیت طرح به ثبت كننده طرح  اقدام مراحل بررسی طرح و اطالع رسانی مرحله به مرحلهتشکیل پرونده، ثبت ایده، شروع 

 نماید. می

 کارگروه تخصصي مرکز نوآوری(4-13
های ارسالی به مركز را داوری و بررسی نموده و در صورت تأیید، نتیجه را به كمیته راهبردی ارسال كارگروهی است كه ایده

متشکل از مدیر مركز به عنوان رئیس كارگروه، معاون مركز، كارشناس پژوهشی به عنوان دبیر كارگروه  نماید. این كارگروهمی

)بدون حق رأی(، مدیر دانشگاه، یک نفر كارشناس متخصص )از مجموعه شركت كلران كه مرتبط با طرح مورد بررسی دعوت 

مرتبط با طرح مورد بررسی برای ارزیابی تئوریک طرح شود( و یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه )با گرایش تخصصی می

 شود.پیشنهادی( است. این كارگروه به اختصار كارگروه تخصصی نامیده می

 کمیته راهبردی مرکز نوآوری(4-14
این كمیته متشکل از هیأت مدیره شركت، مدیر عامل شركت، مدیر مركز نوآوری به عنوان دبیر كمیته و مدیر دانشگاه است 

های مورد پذیرش و مصوب در ی سیاستگذاری، تصویب/رد نهایی و تعیین میزان مبلغ و امکانات حمایتی از طرحوظیفهكه 

 شود.كارگروه تخصصی را بر عهده دارد كه به اختصار كمیته راهبردی نامیده می

كه هر ساله مورد تصویب هیأت ی مركز خواهد بود های مورد پذیرش، در سقف بودجهتبصره: میزان حمایتهای مركز از ایده

 گیرد.مدیره قرار می

 مشاور تخصصي (4-15

های الزم، نوآور را در مشاور تخصصی كه بر حسب نیاز، اطالعات علمی مورد نیاز را در اختیار نوآور قرار داده و با ارایه راهنمایی

 نماید.اجرای بهینه طرح یاری می

 مرکز شتابدهي(4-16
 هایهای حمایتی، قصد تسریع موفقیت گروهو اجرای برنامه ای فشردهموزشی و مشاورههای آبرگزاری دورهمركزی است كه با 

ها غالبا تحت عنوان رویداد شتاب ها دارند. این برنامهی نوپا را در تعامل سازنده با بخش صنعت، تجارت و دانشگاهصاحب ایده

 شود. برگزار می

 مزایا و شرایط استقرار در مرکز نوآوری (4-17

 تواند متضمن مزایای زیر باشد: استقرار نوآوران در مركز نوآوری می

 ی شركت كلرانها و امکانات گستردهمندی از تجربهبهره 

 ی كارشناسان زبده و متخصص صنعت كلرآلکالی مستقر در شركت كلرانمندی از مشاورهبهره 

  مستقر در مركز نوآوریهم افزایی بین نوآوران 

 سهولت در برقراری ارتباط با جوامع دانشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی 

 سهولت دسترسی به منابع انسانی و كاهش هزینه های تحقیقات 
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 كاهش مدت زمان الزم جهت شکل گیری و بلوغ نوآور 

 ی ساخت محصول صنعتیتثبیت ایده و كسب آمادگی های الزم جهت ورود به مرحله 

 مدت زمان استقرار(4-18
نظر در این مركز مستقر شوند. مدت زمان  های موردمندی از حمایتتوانند پس از بررسی و پذیرش، جهت بهرهنوآوران می

 ماه است. 9استقرار در این مركز حداكثر 

ی دوره 2مركز حداكثر تا تبصره: در صورت درخواست نوآور و رضایت مركز از عملکرد، مدت زمان استفاده از امکانات و خدمات 

ی دوم در صورت تصویب در كمیته ماهه 4ی اول منوط به تصویب در كارگروه تخصصی و ماهه 4ماهه قابل تمدید است.  4

 راهبردی خواهد بود.

 نحوه استقرار (4-19

امضای قرارداد مربوطه، در مركز تواند با ارایه مدارک مورد نیاز و پس از ی ارایه شده، نوآور میدر صورت پذیرش نهایی ایده

 مند گردد. های مالی، معنوی، قانونی و خدمات این مركز بهره نوآوری مستقر و از حمایت

 گزارش پیشرفت(4-21
های سازمانی به دبیر كارگروه صاحب ایده، موظف است هر ماه، گزارشی از پیشرفت كار خود را مطابق ساختار شکست پروژه

 نماید تا مورد ارزیابی قرار گیرد.دبیر كارگروه گزارش دریافتی را در كارگروه تخصصی مطرح می تخصصی ارائه نماید.

 خدمات و حمایتهای قابل ارائه (4-21

 تخصصي  خدمات فني و(4-21-1

 های تحقیقات.خدمات سخت افزاری و نرم افزاری، كتابخانه، اینترنت و خدمات آزمایشگاهی به منظور كاهش هزینه

 خدمات اداری(4-21-2
 ها و سمینارهای علمی.مندی از امکانات سالن همایش و جلسات به منظور برگزاری نشستبهره

 و مشاوره ای  خدمات آموزشي(4-21-3
  های علمی و تخصصی در خصوص پرورش ایدهارائه مشاوره 

  های آموزشی كارآفرینی، خالقیت و كار تیمیشركت در دوره 

  ها و مسابقات علمی كشورجشنوارهمعرفی و ارسال به 

 ها و سمینارهای مرتبطشركت در نمایشگاه 

ی خدمات نامبرده شده در فوق یا مورد تقاضا از سوی صاحب ایده، در سطح امکانات مصوب كمیته راهبردی : كلیه1تبصره 

 خواهد بود. 

گیری تواند رأسا نسبت به آن تصمیممدیر مركز می: در مورد درخواست خدمات یا امکاناتی كه بار مالی نداشته باشد، 2تبصره

 نماید.

: در صورت درخواست خدماتی فراتر از خدمات و امکانات مصوب در كمیته راهبردی، درخواست مکتوب صاحب ایده 3تبصره

 گیری به كمیته راهبردی ارسال خواهد شد.برای بررسی و تصمیم
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 های مالي مرکزحمایت(4-21-4 
حمایت مالی در این مركز پس از ارزیابی گارگروه تخصصی و تصویب كمیته راهبردی به گروه نوآور پرداخت خواهد شد.     

 .های منظم ماهیانه و تأیید مدیر مركز قابل انجام خواهد بودی گزارشتخصیص منابع در صورت پیشرفت كار، ارائه

، درخواست مذكور دریافتی و درخواست نوآور برای افزایش كمک هزینهی : در صورت پیشرفت كار، اتمام كمک هزینه1تبصره 

 گیری نهایی به كمیته راهبردی ارسال خواهد شد.در كارگروه تخصصی بررسی و در صورت موافقت، برای تصمیم

ی یته راهبرد: چنانچه طرح ارایه شده از سوی نوآور به موفقیت الزم نرسیده و در نهایت توسط كارگروه تخصصی و كم2تبصره

های صورت گرفته از نوآوران بالعوض خواهد بود. در غیر )بر اساس توجیهات علمی قابل قبول( ناموفق ارزیابی گردد، حمایت

این صورت و در شرایطی كه عدم موفقیت طرح به دلیل قصور و كوتاهی نوآور باشد، كل اعتبار دریافتی باید توسط نوآور 

 بازپرداخت گردد.

 پذیرش طرح/ایده در مرکز نوآوری  شرایط(4-22

 شرایط پذیرش نوآوران در مرکز(4-22-1

 .انطباق نوآوری با تعاریف كلی ذكر شده در بخش معرفی 

 های نوین و بازار.متکی بودن ایده بر فناوری 

 های تخصصی مرتبط با ایده.دارا بودن تجربه و پیش زمینه 

 ،ی فعالیت مركز عنوان شد.كه در زمینه مرتبط بودن ایده با موضوع تخصصی مركز نوآوری 

 .داشتن قابلیت تجاری و صنعتی سازی ایده 

 های کلي پذیرش نوآوران اولویت(4-23 
 نوآوران برتر و موفق 

 .نوآورانی كه تعداد افراد گروه آنها بیشتر باشد 

   دانشگاهی )كارشناسی ارشد و نوآورانی كه درگروه خود مشاورانی از اعضای هیأت علمی دانشگاه، افرادی با تحصیالت

 باالتر( و یا كارشناسان با تجربه در صنعت مرتبط داشته باشند.

 ی آنان متکی بر بازار و دارای توجیه اقتصادی باشد.نوآورانی كه ایده 

 های فنی و اقتصادیهای تحقیقاتی و پتانسیلاولویت پذیرش با نوآورانی است كه ایده محوری آنها در راستای اولویت 

 .شركت كلران است

 :شرح فعالیت -5

 مراحل و شاخص های پذیرش نوآوران 
های ساختاری ایده را بررسی دبیرخانه مركز نوآوری پس از دریافت درخواست نوآور، مطابق فرم درخواست ایده با كد ...، جنبه

د. نمایكارگروه تخصصی ارسال میهای علمی و فنی( به و در صورت تایید، پرونده مربوطه را جهت بررسی تخصصی )جنبه

ی مورد بررسی در كارگروه تخصصی مطابق فرم بررسی ایده با كد ...، در صورت پذیرش اولیه، به كمیته راهبردی ارجاع ایده

قرار تی امکانات و خدمات مورد نیاز ذكر شده به نوآور و اسشود تا در صورت پذیرش نهایی نسبت به انعقاد قرارداد و ارائهداده می

 در مركز، اقدام الزم صورت گیرد.

 فعالیت ها در فلوچارت درج شده است.
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فلوچارت فرم   QM 03-F-02 کد فرم: 

 مركز نوآوریمدیر  متولی: نام مدرك:روش اجرایی ثبت ایده ها در مركز نوآوری

عورش

نایاپ

یضا تم دارفا هيلک

                  
A-1 

یشهوژپ سانشراک
 لیمکت مرف هیلوا یسرربب

هدش
A-3

یشهوژپ سانشراک
یصصخت هورگراك رد حرط

A-4

یرو ون  کرمريدم
یدربهار هتیمك رد حرط

A-6

؟دشاب یم دییات دروم ایآ

 یم تسیل کچ اب قبطنم ایآ
؟دشاب

   

   

یرو ون  کرم ريدم
 سانشراك هب یناسر عالطا

  شهوژپ
A-7

   

A

 کرم هنا ريبد
روتاکیدنا رد هدیا تبث

A-2

تسا دییات هدیا

شهوژپ سانشراک
 هورگراك رظن اب رواشم نییعت

یصصخت
A-14

تسا یسانشراك یسررب دنمزاین

تسا دودرم
شهوژپ سانشراک

هناخریبد هب یناسر عالطا
A-12

 کرم هنا ريبد
هدیا بحاص هب یناسر عالطا

A-13

شهوژپ سانشراک
هدیا بحاص هب یناسر عالطا

A-8

شهوژپ سانشراک
 دادرارق میظنت و هیهت

 یارب هدیا بحاص اب تكراشم
 هب لاسرا و هدیا ندرك ییارجا

لماعریدم
A-9

شهوژپ سانشراک
 مزال یاه یگنهامه ماجنا
 عالطا و تیلاعف عورش یارب

یدربهار هتیمك هب یناسر
A-11

   

شهوژپ سانشراک
 و هدیا بحاص اب یگنهامه

رواشم اب طابترا داجیا
A-15

B

B

A

شهوژپ سانشراک
 زكرم ریدم هب یناسر عالطا

یروآون

A-5

تکرش لماعريدم
 و هدیا بحاص اب دادرارق داقعنا

 سانشراك هب دادرارق لاسرا
یشهوژپ

A-10
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ثبت اطالعات فلوچارتفرم  QM 04-F-02 کد فرم:  
 

 نام مدرك:روش اجرایی ثبت ایده ها در مركز نوآوری    مدیر مركز نوآوری  متولی:

کنترلی و .....( –توضيحات ) مکاني م اجرايی   
سيستم 

 اطالعاتی
 نام فعاليت ورودی  روجی مدرك

شماره 

 فعاليت

تکمیل این فرم به صورت الکترونیکی نیز از ایمیل افراد 

 قابل قبول می باشد.
 A1 ایده ثبت فرم تکمیل فرم ثبت ایده ی ثبت ایدهفرم تکمیل شده F-IC 01 اینترنت

پس از دریافت فرم درخواست و ثبتدر اندیکاتور به صاحب 

 ایدهاطالع رسانی می گردد.
 F-IC 02 پایگاه اكسل

ی ثبت ایده كه در فرم تکمیل شده

گذاری شده دفتر اندیکاتور شماره

 است.

 A2 اندیکاتور در ایده ثبت ی ثبت ایدهفرم تکمیل شده

  IC 01-F 

تأییدیه مبنی بر صحت صدور 

تکمیل فرم ثبت ایده و یا اعالم نیاز 

 به اصالحات توسط صاحب ایده

تور اندیکای ثبت ایده كه در دفتر فرم تکمیل شده

 گذاری شده است.شماره
 A3 فرم تکمیل شده اولیه بررسی

  
F-IC 01 

F-KM 02 

اعالم نظر در خصوص 

 پذیرش/رد/نیاز به بررسی بیشتر ایده

 ی ثبت ایدهفرم تکمیل شده.1

 .فرم صورتجلسات2
 A4 تخصصی كارگروه در طرح

  F-KM 02 

ی پذیرفته شده در قرار دادن ایده

در دستور كار كارگروه تخصصی 

 كمیته راهبردی

 A5 نوآوری مركز مدیر به رسانی اطالع در كارگروه تخصصیایده، پذیرش ی صورتجلسه

  
F-IC 01 

 

اعالم نظر در خصوص پذیرش/رد 

های مالی تعیین میزان كمک -ایده

اعالم میزان مشاركت در  -و امکانات

اعالم نقطه  -اجرایی شدن ایده

نظرات برای قرارداد تنظیمی با 

 صاحب ایده

 دستور كار كمیته راهبردی.1

 ی ثبت ایده. فرم تکمیل شده2
 A6 راهبردی كمیته در طرح

 F-KM 02 اتوماسیون اداری 
صدور نامه اعالم نتیجه ارزیابی ایده 

 به دبیرخانه 

ی صورتجلسه كمیته راهبردی در خصوص ایده

 تحت بررسی
 A7   پژوهش كارشناس به رسانی اطالع

اطالع رسانی از طریق تلفن با ذكر ساعت و تاریخ تماس 

 در فرم درخواست ایده امکان پذیر می باشد.
 F-IC 01 

 

ارسال نامه اعالم نتیجه ارزیابی ایده  

 به صاحب ایده
 A8 ایده صاحب به رسانی اطالع نامه اعالم نتیجه ارزیابی ایده
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ثبت اطالعات فلوچارتفرم  04QM -F-02 کد فرم:  
 

 نام مدرك:روش اجرایی ثبت ایده ها در مركز نوآوری     دی             متولی:

کنترلی و .....( –توضيحات ) مکاني م اجرايی   
سيستم 

 اطالعاتی
 نام فعاليت ورودی  روجی مدرك

شماره 

 فعاليت

شركت مکانیزم موجود مطابق آیین نامه امور قراردادهای 

 كلران امکان پذیر می باشد.
 F-AD 22 

 عامل شركتارسال قرارداد به مدیر 

و هماهنگی با صاحب ایده برای 

 انعقاد قرارداد

 فرم درخواست عقد قرارداد .1

 مدارک مورد نیاز صاحب ایده .2

 یبرا ایده صاحب با مشاركت قرارداد تنظیم و تهیه

 عامل شركت مدیر به ارسال و ایده كردن اجرایی
A9 

  F-AD 22 
 مشاركت برای اجرایقرارداد  امضای

 ایده
 قرارداد تنظیمی مشاركت در اجرای ایده

 به قرارداد ارسال و ایده صاحب با قرارداد انعقاد

 پژوهشی كارشناس
A10 

  اتوماسیون اداری 

نگی با واحدهای ذیربط هانجام هما

برای استقرار صاحب ایده و تیم 

 همراه در مركز

 صاحب ایدهقرارداد منعقد شده با 

و  تیفعال شروع برای الزم یها یهماهنگ انجام

 A11 یراهبرد تهیكم به اطالع رسانی

  KM 02-F 
صدور نامه اعالم نتیجه ارزیابی ایده 

 به دبیرخانه
 A12 دبیرخانه به رسانی اطالع ایده، در كارگروه تخصصی ردی صورتجلسه

   
ارسال نامه اعالم نتیجه ارزیابی ایده  

 به صاحب ایده 
 A13 ایده صاحب به رسانی اطالع نامه اعالم نتیجه ارزیابی ایده

   
تعیین مشاور با نظر كارگروه 

 تخصصی

ی كارگروه تخصصی مبنی بر نیاز ایده به صورتجلسه

 مشاوره تخصصی و پردازش بیشتر ایده
 A14 تخصصی كارگروه نظر با مشاور تعیین

  KM 02-F 

 -ارتباط میان مشاور و صاحب ایده

دریافت نتایج  -نظارت بر مشاوره

مشاوره برای طرح در كارگروه 

 تخصصی

ی كارگروه تخصصی مبنی بر نیاز ایده به صورتجلسه

مشاور  -مشاوره تخصصی و پردازش بیشتر ایده

 منتخب برای هدایت صاحب ایده

 A15 مشاور با ارتباط ایجاد و ایده صاحب با هماهنگی
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  مراجع : -6

 آیین نامه مراكز نوآوری مراكز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 كاربردیعلمی جامع دانشگاه فناوری هایخوشه رشد مراكز اساسنامه 

 سوابق و مستندات : -7
 F-KM 02فرم صورتجلسات سازمانی  

 F-IC 01فرم درخواست طرح/ایده    

 F-IC 02طرح/ایده     اندیکاتور ثبتفرم 

 F-AD 22فرم درخواست عقد قرارداد 

 توزیع نسخ : -8 
 برنامه جامع مستندات تحت كنترل كلران

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


