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بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

معاونت تحقیقات و فناوري

دانشگاه طرح هاي ارتباط با صنعت اجرایی دستور العمل

هاي دانشگاه در حوزه پژوهش، آموزش و و موسسات دولتی و خصوصی به توانمنديیی، دستگاه هاي اجرانیاز روز افزون صنایع: مقدمه
هاي جدید اقتصادي جامعه و ضرورت اجرائی نمودن دانش و یافته-خدمات فنی و مشاوره و همچنین نقش دانشگاه در توسعه اجتماعی

ه دانشگاه همواره متضمن یک ارتباط منطقی و پایدار میان صنعت دانشگاه، استفاده بهینه از امکانات دانشگاه و انتقال تجربه از سطح اجرا ب
المللی حاضر قانونمند کردن و تسهیل ارتباط دانشگاه با حوزه خارج دانشگاه در سطح ملی و بیناجرائی دستور العملهدف . و دانشگاه است

.است

کلیات: 1ماده 

شود یک انجام میدستور العمل دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت که در قالب مفاد این کارکنانو علمی هاي اعضاي هیئت فعالیت1-1
.ارزش تلقی شده و تالش در این راستا مورد حمایت و تایید دانشگاه خواهد بود

ت دانشگاه داشته همخوانی با ماموریکهاي آموزشی و خدمات فنی و مشاورهو خدماتی اعم ازآزمایشگاهی، هاي تحقیقاتیکلیه طرح1-2
دستور العمل از قبیل صنایع، موسسات خصوصی و دولتی تامین گردد مشمول این دانشگاه ازخارجاز آناعتباريمنابعنیمی ازبیش از و 

.می باشد

هاي تمام وقتی، حق محرومیت از مطب و سایر ، مغایرتی با فعالیتدستورالعملهاي مرتبط با صنعت موضوع این انجام فعالیت1-3
. شود، نخواهد داشتامتیازاتی که با رعایت مقررات مربوطه مشمول اعضاي هیئت علمی دانشگاه می

تعاریف: 2ماده 

اداري، صنعتی و خدماتی داخل و خارج هاي ها و سایر مجتمعها، مراکز، نهادها، شرکتها، سازمانبه کلیه موسسات، وزارتخانه:صنعت
.شود که طرف قرارداد دانشگاه باشندکشور اعم از دولتی و غیر دولتی اطالق می

آن را اعتبارنیمی ازبیش از کلیه نیازهاي پژوهشی، آموزشی، فنی، مشاوره اي و سایر خدمات درخواست شده از طرف صنعت که:طرح
.تامین نموده باشند

به صنعت در صورتی که وظایف آموزشی و پژوهشی جاري وي مختل دانشگاه کارکنانو نه ماموریت عضو هیات علمیهرگو:تبصره
.شودتلقی میدستورالعملاي موضوع این نگردد با موافقت دانشکده یا مرکز مربوطه به عنوان خدمات مشاوره

. باشدشود که مسؤول مستقیم اجرا و پیشبرد موضوع طرح میبه فرد و یا افرادي حقیقی و یا حقوقی اطالق می:مجري
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شوراي همکاري دانشگاه و صنعت: 3ماده 

شوراي همکاري دانشگاه و صنعت که از دستورالعملهاي فیمابین دانشگاه و صنعت و نظارت بر حسن اجراي این به منظور تقویت همکاري
ساله که عضویت اعضا آن قابل تمدید چهار شود با ترکیب و مشخصات زیر براي یک دوره شورا نامیده میدستورالعملاین پس در این 

.باشد، تشکیل می گرددمی اعضاء شورا3-1	

: به شرح ذیل است اعضاي این شورا 

رئیس دانشگاه بعنوان رئیس شورا- 
شورادانشگاه به عنوان دبیرمعاون تحقیقات و فناوري - 
معاون آموزشی دانشگاه- 
معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع دانشگاه- 
معاون غذا و دارو دانشگاه- 
دانشگاه ت معاون بهداش- 
معاون درمان دانشگاه- 
دانشگاهتوسعه فناوري مدیر- 
د معاون تحقیقات و فناوري و ابالغ رئیس دانشگاهها با پیشنهاها یا پژوهشکدهنفر از روساي دانشکده5- 
با پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوري و ابالغ رئیس کشور نفر از خبرگان و یا مدیران در صنعت، وزارت بهداشت و مدیران ارشد اجرائی 5- 

دانشگاه

وظایف شورا3-2

:دانشگاه عبارت است ازصنعت يوظایف شورا

فناوري وارتباط با صنعتهايتدوین استراتژيگزاري و سیاست- 
فناوريوارتباط با صنعتحوزه هاي ساالنه و بلند مدت دانشگاه درتصویب برنامه- 
هاي مرتبط تصویب دستورالعمل- 
تصویب تعرفه خدمات قابل ارائه دانشگاه به صنعت - 
دانشگاهارتباط با صنعت فناوري و بررسی گزارش عملکرد مالی - 
دانشگاهفناوريوارتباط با صنعتهاي کوتاه مدت و بلند مدت بررسی گزارش پیشرفت برنامه- 
دانشگاهفناوريوارتباط با صنعتهاي ارزیابی تصویب شاخص- 

شوراشیوه برگزاري جلسات 3-3

.جلسات شورا دعوت خواهند شدها و یا مراکز حسب نیاز با دعوت دبیر شورا بدون حق راي در روساي دانشکده-
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.جلسات شورا با حضور نصف به عالوه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت-

مدیریت توسعه فناوري : 4ماده 

متشکل از چهار گروه این مدیریت.می باشد، مدیریت توسعه فناوريحوزه معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاهزیر مجموعه هاي یکی از 
و حسب مورد به عنوان بودهثبت اختراعات و ابداعات، مراکز رشد و شرکت هاي دانش بنیان، ارتباط با صنعت و تجاري سازي : تخصصی

مسئولیت که صنعت می باشد همکاري دانشگاه و داراي یک شورا به نام شوراي همچنین.  به شمار می رودآنبازوي اجرایی و کارشناسی 
در ارتباط و با معاون تحقیقات و فناوري و کمیته هاي تخصصی ارتباط با صنعت و فناوري داشته سیاست گذاري هاي کالن را بر عهده 

با د و در ارتباطنتمام تصمیمات استراتژیک را اتخاذ می نماینیز ارتباط با صنعت و فناورياجرایی کمیته هاي تخصصی .  مستقیم است
.  می باشندمدیریت توسعه فناوري 

کمیته اجرائی ارتباط با صنعت: 5ماده 

ی ارتباط با صنعت که یو مصوبات شوراي همکاري دانشگاه و صنعت، کمیته اجرادستورالعملبه منظور تسهیل و تسریع در اجراي این 
چهاروظایف زیر در معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه براي یک دورهشود با ترکیب و کمیته اجرائی نامیده میدستورالعملمنبعد در این 

.گرددساله که عضویت اعضا آن قابل تمدید می باشد، تشکیل می

ییعضاء کمیته اجراا5-1

: اعضاي این کمیته به شرح ذیل است

معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه بعنوان رئیس کمیته- 

دانشگاه بعنوان دبیر کمیتهسالمت توسعه فناوريمدیر - 

دانشگاهنماینده معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع- 

نماینده معاونت غذا و دارو دانشگاه- 

نماینده حقوقی دانشگاه- 

دانشگاهنماینده معاونت بهداشت- 

دانشگاهنماینده معاونت درمان- 

مدیر امور پژوهش دانشگاه- 

اربرد نتایج تحقیقات دانشگاهمدیر ارتباطات و ک- 

و ابالغ معاون تحقیقات و فناوري دانشگاهتوسعه فناوري یک نفر از روساي مراکز رشد دانشگاه با پیشنهاد مدیر دفتر- 

و ابالغ معاون تحقیقات و فناوريتوسعه فناوري نفر از روسا یا معاونین پژوهشی مراکز تحقیقاتی با پیشنهاد مدیر 3یک الی - 
نشگاهدا

و ابالغ معاون تحقیقات و فناوري دانشگاهتوسعه فناوري ها به پیشنهاد مدیر دفتر نفر از معاونین پژوهشی دانشکده3یک الی- 
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ی یوظایف کمیته اجرا5-2

:وظایف کمیته اجرایی ارتباط با صنعت عبارت است از
با صنعتارتباطهاي بررسی و تصویب طرح- 
آنها و شیوه هاي اجرائی مرتبط با تهیه و پیشنهاد دستورالعمل- 
دستورالعملتعیین سهم دانشگاه، مجري و سایر موارد مشابه با رعایت مفاد این - 
امکانات و توانمندیهاي دانشکده ها و مراکز بمنظور تفویض و راه اندازي شوراي محیطی ارتباط با صنعتبررسی - 
ي محیطی هامصوبات شوراو تصویب بررسی - 
دستورالعملها حسب مورد و با رعایت ، ناظر و داور براي طرحسفارشات بدون متولی اجراییتعیین مجري براي - 
ارتباط با صنعتدر حوزه طرح هاي هاي پیشنهادي کوتاه مدت و بلند مدت تهیه برنامه- 
هاي ارزیابی ارتباط با صنعت تهیه و پیشنهاد شاخص- 
ارتباط با صنعتگروههاي آموزشی به بررسی و پیشنهاد برنامه- 
دستورالعملانجام سایر تکالیف محوله از طرف شورا در راستاي این - 

ی یکمیته اجراشیوه برگزاري جلسات5-3

.جلسات کمیته اجرائی ارتباط با صنعت با حضور نصف به عالوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت- 
.  بر حسب نظر اعضا تشکیل خواهد شدجلسات بصورت ماهیانه و - 

ارتباط با صنعت دانشگاهگروه: 6ماده 

بعنوان دبیرخانه کمیته اجرایی، مسئول یکی از گروه هاي مدیریت توسعه فناوري دانشگاه است که ارتباط با صنعت دانشگاه گروه6-1
.ی خواهد بودیگیري و اجراي مصوبات کمیته اجراها، تشکیل جلسات، پیکارگروهسازماندهی غربالگري و ممیزي طرح هاي واصله، 

گروه ارتباط با صنعت و مدیریت توسعه دانشگاه جهت ایجاد ساختار سازمانی همراه با پرسنل مناسب و تامین منابع کافی براي 6-2
.دانشگاه، اقدامات الزم بعمل می آوردفناوري

هاي دانشگاه که راساً با به منظور هماهنگی در گزارش عملکرد ارتباط با صنعت دانشگاه، کلیه مراکز تحقیقاتی مستقل و یا معاونت6-3
گروهکنند، موظفند یک نسخه از قرارداد و یا اسناد مربوطه را که بیانگر موضوع، حجم مالی و زمان قرارداد باشد به صنعت قرارداد منعقد می

.  ه صنعت ارسال نمایندارتباط ب

هائی را از هاي اجرایی مورد نیاز، کارگروهها و شیوهارتباط با صنعت دانشگاه موظف است براي تهیه پیش نویس دستورالعملگروه6-4
.میان کارشناسان و اساتید خبره تشکیل دهد

تایید کمیته اجرایی به تصویب شورا می رسد، شرایط ارتباط با صنعت دانشگاه موظف است با تهیه دستور العملی که پس از گروه 6-5
اعضاي هیئت علمی دانشگاه که در ارتباط با صنعت فعال می باشند را فراهم ) ، فرصت مطالعاتی، پرداخت مالی و غیره امتیاز ارتقا(تشویق 

.    کند
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. اجرا نمایدرا سیاست ها ي دانشگاه و مصوبات کمیته اجرایی موظف است ارتباط با صنعت دانشگاهگروه 6-6

.را منعقد نمایدقرارداد هاي مربوطهاجرایی،کمیتهتصویب پس ازرا ارزیابی وپروژه ها موظف است ارتباط با صنعت دانشگاهگروه 6-7

ارتباط با صنعت دانشگاهمحیطیشوراي: 7ماده 

به تشخیص کمیته اجرایی ارتباط با صنعت تشکیل تحقیقاتی مراکز ودانشکده ها،پژوهشکده هاشوراي محیطی در تعدادي از .7-1
.خواهد گردید

رئیس دانشکده یا مرکزدانشکده و یا مرکز تحقیقاتی پیشنهاد و توسط معاون پژوهشی اعضاي شورا توسط : اعضاي شوراي محیطی7-2
نفر 5تعداد اعضا حداقل .  خواهد شدو نسخه اي از احکام صادره جهت اطالع معاونت تحقیقات و فناوري ارسال صادر دوره دو ساله ابالغ 

.  خواهد بود

وظایف شوراي محیطی به ایید کمیته اجرایی تدانشگاه به کمیته اجرایی ارتباط با صنعت، با بنا به تفویض شوراي صنعت :1تبصره
.  مراکز تحقیقاتی تشکیل شده باشد، محول می گرددشورایی که در دانشکده ها و یا 

دوبراي یک دورهدانشکده یا مرکز تحقیقات رئیس با پیشنهاد به عنوان یکی از اعضاي شوراي محیطی رابط ارتباط با صنعت:2تبصره
.  می گرددمعرفی ریت توسعه فناوري دانشگاه یبه مدساله 

:شوراي محیطیوظایف 7-3

توسعه فناوري دانشگاه مدیریت توانمندي هاي دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی به دفتر ارائه - 

در جهت هدایت طرح هاي پژوهشی مرتبط با صنعت در قالب پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلیبرنامه ریزي - 

به کمیته اجرایی ارتباط با صنعت طی صورتجلسه تنظیمی نتایج ارسال وطرح هاي واصلهارزیابی - 

.    می باشد) پیوست( نحوه ارزیابی طرح ها بر اساس دستور العمل مربوط به گروه ارتباط با صنعت :تبصره

دانشکده ها و مراکز طرح هاي تا سقف اعتباري مشخص از بودجه را به شوراهاي محیطی تصویب می تواند ارتباط با صنعتاجراییکمیته
.تفویض نماید تحقیقاتی مستقل

امور مالی : 8ماده 

و آزمایشگاهی مراکز تحقیقاتی موظفند پیشنهاد تعرفه کلیه خدمات ودانشکده ها، هاپژوهشکدهگاه و پژوهش،هاي دانشگاهمعاونت8-1
هاي تواند جهت انجام طرحکه به نحوي میبر اساس بهاي تمام شده سالیانه هاي موجود خود را اعم از تعرفه مصوب و غیرمصوبدستگاه

.به مورد اجرا گذاشته شودي صنعتاعالم تا پس از تصویب در شورادانشگاههمکاري با صنعت مورد استفاده قرار گیرند به 

هاي مربوطه توسط ارگان دولتی یا غیر دولتی هزینهبیش از نیمی از که شود قرارداد هایی توسط گروه ارتباط با صنعت منعقد می8-2
.  در غیر اینصورت مشمول طرح هاي پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوري می گردد،تامین گرددخارج دانشگاهی 

براي طرح هاي خدماتی و پژوهشی % 10با تصویب کمیته اجرایی، تخصیص باالسري طرح هاي ارتباط با صنعت حداکثر تا سقف 8-3
.درصد آن به معاونت تحقیقات و فناوري و مابقی به واحد مربوطه تخصیص خواهد یافت50ط با صنعت کسر که ارتبا
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درصد سهم واحد 35تا سقفبه تشخیص کمیته اجرایی ارتباط با صنعتو درصد سهم دانشگاه5از کل اعتبار طرح هاي خدماتی، 8-4
هاي مربوط به هزینه هاي سهم مجري جهت تامین کلیه هزینهمابقی،فضا و خدماتزمایشگاهی و آمربوطه جهت هزینه هاي تسهیالت 

.پرسنلی، مواد و وسایل مصرفی، خرید وسایل غیرمصرفی، مالیات و نظارت اختصاص خواهد یافت

.از اطالع رسانی گسترده به مجریان قابل اجرا می باشدپس 1/10/96از تاریخ 4- 8بند : 1تبصره 

ستاد سلولهاي بنیادي، بنیاد ملی ( با تشخیص کمیته ارتباط با صنعت سهم دانشگاه و واحد مربوطه براي سازمان هاي خاص : 2تبصره 
.قابل بخشش خواهد بود...) نخبگان و 

ید در صورتی که از محل هزینه هاي طرح مواد و تجهیزات غیر مصرفی خریداري شود در گزارش نهایی شماره و پالك و تای:3تبصره 
.مرکز ضمیمه گردد

به همکاران فعال در حوزه مربوطه پرداخت سهم باالسري خود را از % 40واحدهاي مختلف دانشگاه مجاز هستند حداکثر تا :4تبصره 
.مابقی سهم باید صرف فعالیت هاي پژوهشی و نظارتی شود. نمایند

و به درصد قرارداد محاسبه 40قراردادهایی که منجر به ارائه گواهی کیفیت محصول صنعت با آرم دانشگاه گردد، سهم دانشگاه 8-5
.  تشخیص کمیته اجرایی ارتباط با صنعت به معاونت تحقیقات و فناري و واحد مربوطه تخصیص داده خواهد شد

بوده ومجریان طرح موظفند گزارشات و یا ناظر طرح ) کارفرما(منوط به تایید صنعت پرداخت مبلغ طرح در هر مرحله و تسویه نهائی 8-6
.ارتباط با صنعت تحویل نمایندگروهاي و پایان کار را به مرحله

دانشگاه مطابق مقررات جاري ثبت براي در صورتی که حاصل طرح منجر به تولید محصول یا اختراع شود حقوق مادي و معنوي 8-7
.باشداختراع اعمال شده و استفاده از نام، آدرس، و آرم دانشگاه روي محصول منوط به تایید کمیته اجرایی میابداع و

جبران کلیه خسارات احتمالی ناشی از تعلل در اجراي طرح ها و یا همچنینوبیمهمالیات،جملهازطرحبامرتبطهايهزینهکلیه8-8
قصور در استفاده از دستگاهها، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی بعهده مجري طرح بوده و با تخلفات در این زمینه طبق آیین نامه انتظامی 

گروه ارتباط با صنعت موظف . مرکز مربوطه می باشدنظارت بر حسن اجراي طرح نیز بر عهده دانشکده یا. هیئت علمی رفتار خواهد شد
.است که یک نسخه از قرارداد را جهت اطالع به آن دانشکده یا مرکز تحقیقات ارسال نماید

ها، مرجع حل و فصل اختالفات احتمالی میان مجري و دانشگاه یا واحدهاي تابعه با واحد هاي خارج دانشگاه در اجراي طرح.8-9
دانشگاه خواهد بود و راي صادره براي طرفین الزم نمایندگان معاونت پژوهشی آیین نامه مالی و معامالتی 94کمیسیون موضوع ماده 

. توانند مراتب را به مراجع ذیصالح ارجاع دهندختالف، طرفین میدر صورت عدم حل ا. االجرا است

. با امضاي معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه معتبر خواهد بوددستورالعملکلیه قرار داد هاي موضوع این 8-10

به تصویب رسید و از 17/5/96در شانزدهمین جلسه شوراي صنعت دانشگاه مورخ تبصره 8وبند 29ماده و 8مشتمل بردستور العملاین 
.  تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد


