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 فصل اول

 هابرنامه ها و فعالیت
  



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 پیشگفتار
 

دهنییده بییروز تحییوفت شییگرفی اسییت نشییان بررسییی نقییش و کییارکرد دانشییگاه در توسییعه اقتصییادی جوامییع م تلیی ،        

بیه رو سیاخت. امیروزه جرییان توسیعه       که جهان را با رویكرد جدییدی از توسیعه تحیت عنیوان اقتصیاد مبتنیی بیر دانیش رو        

جوامع در حقیقیت فرآینیدی اسیت کیه طیی آن مقولیه پی وهش در دو حیوزه مشیترک تولیید بصینعت) و مبادلیه باقتصیاد)              

کننیده منیابع اننیانی و هیدایت     فعال است. طبی  ایین تعریی  نقیش و جایگیاه مراکیز علمیی دانشیگاهی بیه عنیوان تی مین            

ت اسییت. دانییش، مییادامی کییه در حییوزه پیی وهش و تحقیقییات بنیییادی مطییر  شییود از  کننییده جریییان فنییاوری حییائز اهمییی

گییراری همییراه اسییت، امییا زمییانی کییه کییاربردی شییده و در حییوزه    انییدازی نامشیی ب و بییا رینییر بییافی سییرمایه  چشییم

نید.  فناوری و صنعت بیه صیورت کیاف و خیدمات تجلیی یابید، قابلییت ثیروت آفرینیی و ارزق گیراری اقتصیادی پییدا میی ک             

از  بیر همیین اسیاس   دهنیده پی وهش و اقتصیاد در چرخیه تكامیل اسیت.        به بیان دیگر صینعت همیان بنیتر واقعیی ارتبیاط     

بیه   9318رسیما  آایاز بیه کیار نمیوده و از سیال       علیوم پزشیكی تهیران     دانشیگاه  دفتر ارتبیاط بیا صینعت     9399تیرماه سال 

 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت ارتقاء یافت.  
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 بیانیه ماموریت برنامه راهبردی 
  

 رسالت

عرصه ملی و فرا ملی از طری   دانشگاه در دانش و فناوری مشارکت در توسعه و بهبود سالمت جامعه و ارتقاء موقعیت -

های فناورانه کاربردی و برقراری ارتباط فعال با  فناوران برای انجام پ وهش ایجاد بنتر و فضای مناسب برای محققین و

 سیاستگراران و متولیان پ وهش و فناوری کشور در راستای حمایت و تقویت از اقتصاد دانش بنیان و دانشگاه کار آفرین

 

 دورنما

 بنط و گنترق دانش، فناوری و کارآفرینی دانش بنیان از طری  خالقیت و نوآوری -

 

 اموریتم

 کمر در ترویج فرهنگ پ وهش و فناوری جامعه نگر در دانشگاه 

 و گنترق ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه تقویت 

 حمایت از اجرای طر  های فناورانه سالمت نگر 

 تقویت و حمایت از اقتصاد دانش بنیان 

 

 هاارزش

 های آموزشی و پ وهشی حفظ و رعایت ش ن و منزلت اننان در تمامی فعالیت 

 ای دانشگاهها و اخالق حرفهاحترام به قانون و پایبندی بر ارزق 

 منئولیت پریری و تالق برای تحق  تعیین شده 

 باور به اصول و مبانی نوآوری و کارآفرینی 

 

 اهداف کلی

 بنط و توسعه دانش و فناوری سالمت و خل  ثروت مبتنی بر نیاز جامعه 

 های فزم برای بهبود و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعهایجاد ساختار 

  فناوریتوسعه ساختارهای تبادل دانش و 

 های مرتبط با خل  ثروت حاصل از دانش و فناوریتقویت تعامل و مشارکت دانشجویان، اساتید و کارکنان در فعالیت 
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 راهبردهای دانشگاه درحوزه ارتباط باصنعت
 

متنیوعی   ایجیاد تعامیل پاییدار بیین دانشیگاه و صینعت برنامیه هیای         بیه منظیور   و ارتبیاط بیا صینعت   توسعه فناوری  مدیریت

 . این فعالیت ها به شر  زیر می باشند:استاجرا گراشته  را به

  دانشگاه با صنعتهای ارتباط تدوین سیاست .1

دانشگاه شامل راهبردهای اساسی دانشگاه در حوزه ارتباط بیا صینعت بیوده کیه بیه       -های اصولی ارتباط صنعت تبیین سیاست

 مورد تایید قرار می گیرد.شر  زیر 

از طریی  تقوییت    تقوییت کیارآفرینی  در پیشیرفت فنیاوری و   توجه و پیگییری رهنمودهیای مدکید مقیام معظیم رهبیری        .9

 ارتباط دانشگاه و صنعت 

 با صنعت در کلیه شئون و ارکان دانشگاه   رتبطآموزشی و خدماتی م -های پ وهشیفعالیت ارزق گراری .8

 عات و تولیدات علمی کارکنان و اعضای هی ت علمی  ارج نهادن و حمایت از مالكیت معنوی ابتكارات، اخترا .3

های حمایت از حضور ب ش خصوصی ارائه دهنده خدمات کنب و کار جهت تنهیل فعالیت های فناورانه و توسعه شرکت .1

 بنیاندانش

 توانمند سازی و فرهنگ سازی فناورانه .8

 دانشگاه با صنعتتحقی  و توسعه در زمینه حضور صنعت به منظور ارتباط سینتماتیر  .6

 حمایت های مالی از طر  های فناورانه و طر  های دانش بنیان  .7

 تعامل با سازمان های متولی کنترل استانداردهای تولید از جمله: سازمان ارا و دارو و استاندارد ملی ایران .9

 

 صنعت و جامعه  نامه همكاری دانشگاه،تدوین آیین .2

بدون پ وهش مینر نینت مدیریت توسعه فناوری و ارتباط بیا صینعت    ،دستیابی به علوم و فنونپیشرفت و با توجه به این که 

سازی شرایط قانونمند ارتباط دانشگاه با حوزه  دانشگاه نیز جهت ارتقای جایگاه علمی و پ وهشی خود در صدد تنهیل و فراهم

نامه همكاری دانشگاه، صنعت و جامعه جهت همنیوکردن  المللی است. به همین منظور آیینخارج دانشگاه در سطح ملی و بین

گراری ارتباط با صنعت اعضاء هیی ت  ها تدوین شد. در این آیین نامه رویكرد اصلی به ارزقسازی روند اجرا این فعالیتو شفاف

ب میورد تشیوی    علمی تاکید شده و آن را یر ارزق علمی تلقی کرده و تالق شده است این ارتباط با اعمال امتییازات مناسی  

 .قرار گیرد

 

 ها و صنایع خارج دانشگاه های همكاری با سازماننامه انعقاد تفاهم .3

هیای آموزشیی مشیترک    ها، ایجاد ارتباط و تبادل اطالعات علمی، پ وهشی، برگیزاری دوره   نامههدف از تنظیم و اجرای تفاهم

هیایی را بیا   نامیه  هیای فعالییت خیود تفیاهم    ارتباط با صنعت، طی سیال میان صنعت و دانشگاه است. مدیریت توسعه فناوری و 

 منعقد کرده است. …های م تل  جهت نیل به اهداف پ وهشی، علمی وها و ارگانسازمان
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 دانشگاه و صنعت همكاریشورای تشكیل   .4

ای در زمینییه هییای برجنییته عضییو کییه تجربیییات و توانمنییدی   96کییه متشییكل از   همكییاری دانشییگاه و صیینعت شییورای 

بیا تشیكیل اولیین جلنیه رسیما  فعالییت خیود را آایاز نمیود. ایین            81/1/9310پ وهش و ارتباط با صینعت دارنید در میور     

 کند.شورا به عنوان سیاستگرار تنهیل و حمایت از ایجاد ارتباط اعضای هی ت علمی دانشگاه با صنعت عمل می

 :این شورا عبارتند ازوظای  

 سیاستگراری و تدوین استرات ی های ارتباط با صنعت و فناوری 

 مدت دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت و فناوری تصویب برنامه های سافنه و بلند 

 تصویب دستورالعمل های مرتبط 

 تصویب تعرفه خدمات قابل ارائه دانشگاه به صنعت 

 ارتباط با صنعت دانشگاه بررسی گزارق عملكرد مالی فناوری و 

 بررسی گزارق پیشرفت برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت ارتباط با صنعت و فناوری دانشگاه 

 تصویب شاخب های ارزیابی ارتباط با صنعت و فناوری دانشگاه 
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کاری دااگشنه و صنعت  اعضای شورای هم
 

                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                            

                                                                                        

                                                                               

 دکتر محمود بیگلر

معاون توسعه مدیریت و 

برنامه ریزی منابع 

 دانشگاه

میعباسعلی کری دکتر  

رئیس دانشگاه علوم 

 پزشكی تهران 

 

 دکتر رسول دیناروند

 رئیس شورای راهبری پارک

 علم و فناوری 

 دکتر علیرضا بیگلری

وررئیس اننتیتو پاست  

وردکتر امیرعلی سهراب پ  

 معاون آموزشی دانشگاه 
 دکتر محمد شری  زاده

یرئیس دانشكده داروساز  

تر علی اکبری ساریدک  

 رئیس دانشكده بهداشت

 دکتر علیرضا دفوری

  دانشگاه معاون بهداشت

 دکتر منان حاجی محمودی

 معاون ارا و دارو 

 دکتر سعید سرکار

رئیس مرکز رشد لوازم و 

 تجهیزات پزشكی

فرشاد عالمه سید دکتر  

 معاون درمان دانشگاه

 دکتر شهریار نفینی

یرئیس دانشكده پزشك  

هدکتر عباس کبریایی زاد  

ت مدیر گروه اقتصاد و مدیری

 دارو

 دکتر علیرضا احمدیان

رئیس دانشكده فناوری 

 های نوین پزشكی

 

 دکتر محمدعلی صحراییان

 معاون تحقیقات و فناوری

 دکتر محمدرضا منظم

مدیر توسعه فناوری و 

 ارتباط با صنعت
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 تشكیل کمیته های مختلف در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت .5

 کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه

هیای  گییری منیتمر و حماییت از فعالییت    رتبیاط بیا صینعت دانشیگاه و لیزوم پی     بیشیتر دفتیر ا  با توجه به اهمییت همیاهنگی   

 مصیوبات  و نامیه نییی آ در عیتنیر  و لیتنیه  منظیور  بیه  و هیای بیرون دانشیگاهی   مرتبط بیا صینعت و تصیویب و انجیام طیر      

 91/7/9310عضییو در تییاری    98متشییكل از  صیینعت بییا ارتبییاطی اجرائیی تییهیکم صیینعت، و دانشییگاهی همكییاری شییورا

 تشكیل گردید.

 اقداماتی که تاکنون کمیته در جهت تنهیل روند ارتباط با صنعت انجام داده است: 

 های کاربردی مورد نیاز جامعهگراری برای تقویت و توسعه انجام پ وهشهمفكری در سیاست 

 های اجرایی نامهها وشیوهتقویت ارتباط دانشگاه و صنعت از طری  تدوین و تهیه دستورالعمل 

 ای ارتباط با صنعت ه ها و طر بررسی و تصویب پروژه 

 نامهتعیین سهم دانشگاه، مجری، آورنده طر  و سایر موارد مشابه با رعایت مفاد آیین 

  نامهمورد و با رعایت آیینها، حنب تعیین مجری، ناظر و داور برای طر 

 دانشگاههای اجرایی ارتباط با صنعت  نامهها و شیوهنامههمفكری در اصال  و تدوین آیین 

 های ارتباط با صنعت کمر به تحق  اهداف و انجام سایر برنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 اعضای کمیته اجرایی  ارتباط با صنعت دااگشنه
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 کمیته فناوری دانشگاه

 تشكیل گردید.   9311عضو در اردیبهشت ماه سال  99کمیته فناوری دانشگاه متشكل از 

 اقداماتی که توسط این کمیته انجام می شوند عبارتند از:

 تصویب طر  های فناورانه 

 تصویب تنهیالت طر  های کنب و کار 

 معادل سازی امتیازات پایان نامه های محصول محور 

 پنادکتری صنعتیهای  بررسی و تصویب درخواست 

 و تهیه گزارق مربوطه برای شورای ارتباط با صنعت ، مراکز رشدنظارت بر عملكرد شرکت های دانش بنیان 

 حمایت از ثبت اختراعات 

 بررسی و تصویب کلی تصمیمات و سیاست سازی های مربوط به حوزه فناوری در دانشگاه 
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 اعضای کمیته فناوری دااگشنه

 

     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                      

                                                                    

 سید قاسم حنینی

 مدیر امور حقوقی دانشگاه

 دکتر محمدرضا آی

 مدیر عامل شرکت توسعه

اصنایع پرتونگار پرشی  

 دکتر محمدرضا فاضلی

ات منئول توسعه و تحقیق

 شرکت زینت دارو دانش
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 مریم نثاری

 منئول دفتر

 توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاهمدیریت چارت سازمانی 
 

 

 

 

دکتر محمدرضا منظم 

مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

دکتر علی علیزاده

TTOمنئول گروه 

اییدکتر نصراهلل طباطب

منئول فناوری در بین
المللی

فاطمه خیراللهی

کارشناس پ وهشی
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 مقدمه 

چشم انداز، پ وهش و فناوری در ایجاد استقالل و توسعه پایدار در برنامه ریزی های سازمانی،با عنایت به نقش محوری 

برنامه ریزی اجرایی جهت مورد توجه می باشد. با این هدف، م موریت ها، اهداف، راهبردها، سیاست های اجرایی و راهكارها 

در قالب پروژه های پ وهشی متناسب با نیازهای عملیاتی کشور و کنب جایگاه بهره گیری از توان و ظرفیت های دانشگاه 

گروه ارتباط با صنعت، مدیریت  با توجه به این مقدمه، برنامه ها و اقدامات .رسدشاینته علم و فناوری ضروری به نظر می 

و تحق  شعار جهش  در راستای سیاست های ابالای علم و فناوری توسط مقام معظم رهبریتوسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 .تقدیم می گردد تولید

 

 ارتباط با صنعت دانشگاه 

های دانشیگاه قابیل شناسیایی و  صنعت، محورهای همكاری م تلفی بر اساس رسالت های دانشگاه و در فضای همكاری

. تحكیم ارتباط بین صنعت و دانشگاه و مقوله آشنا سازی دانشگاه و صنعت با نیازها و توانایی های یكدیگر و باشد تفكییر می

ای موجود در فرایند توسعه پایدار همواره ایجاد فضای مناسب بین مت صصین دانشگاه و صنعت در جهت رفع موانع و تنگناه

مورد توجه دولتمردان و صاحب نظران قرار گرفته است. از این رو با هدف ایجاد زمینه های ارتباطی میان دانشگاه و صنعت و 

کشور گنترق نظام مند این همكاری ها و افزایش کارایی تحقیقات و وارد کردن نتایج در چرخه برنامه های تولیدی و صنعتی 

 "ارتباط با صنعت"در هی ت دولت مصوبه ای به تصویب رسید. براساس این مصوبه در وزارت انه ها و دانشگاه ها دفتری با نام 

ایجاد شد تا وظیفه تحق  زمینه های مورد نظر در ارتباط دانشگاه و صنعت و انجام فعالیت های مشترک به منظور رفع 

در دهه های اخیر ارتباط دانشگاه و صنعت موضوعی است که به عنوان راهكاری برای نیازهای جامعه را عهده دار باشند. 

افزایش در آمد، بهبود ارتباط با جامعه، ارتقا دانشگاه و در نهایت توسعه کشور مطر  شده است. در همین راستا دفتر ارتباط با 

کردن فعالیت ارتباط با صنعت و پشتیبانی از  با هدف نظام مند 9390صنعت مرکز ملی تحقیقات علوم پزشكی کشور در سال 

دانشگاه های علوم پزشكی تشكیل شد. به دنبال آن با توجه به تجربیات موف  در دانشگاه های سایر کشور های جهان اقدام به 

 گروه ارتباط با صنعت
 

گروه های مدیریت توسعه 

 فناوری و ارتباط با صنعت
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تعیین عوامل اصلی جهت فعالیت در ارتباط با صنعت نمود. در حال حاضر بیشتر دانشگاه های علوم پزشكی کشور تحت 

 مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزق پزشكی به اهمیت ارتباط با صنعت پی برده اند و در این زمینه نقش ایفا می کنند.  

 

 ارتباط دانشگاه و صنعتاهمیت 

در شرایط کنونی، یكی از شاخب های مهم رسیدن به توسعه، ارتباط دانشگاه و صنعت محنوب می شود، به گونه ای که 

 سعه ملی، توجه به ارتباط دانشگاه و صنعت را ایجاب می کند.دستیابی به تو

رو ارتباط صحیح و موثر  به بیان دیگر، در دنیای رقابتی به شدت نیازمند پیشرفت و پیشروی به سمت جلو می باشیم از این

 دانشگاه و صنعت می تواند موجب افزایش نوآوری، انتقال دانش و تكنولوژی گردد.  

همكیاری بیین ایین دو، شرط فزم برای موفقیت و و  شوند محنوب می ما دو رکن اساسی توسعه در جامعه دانشیگاه و صنعت

 . شتاب ب شیدن به فرآیند توسعه، به وی ه توسعه پایدار است

 هیای علمی، تحقیقاتیی و آزمایشیگاهی هیا ت میین کنینده ی نییروی اننیانی مت صیب و بنییاری از تواناییی دانشیگاه

 اند، به منظور بهره های دانشگاهی ی آموخته های عملی بیرای تجیربه هامیورد نیاز صنایع اند. مراکز صنعتی نیز که آزمایشگ

 نییاز دارنید.  نیز تحقی  و توسیعهآموزق دیده به نیروی اننانی مت صب و  عالوه برگیری از فناوری مورد نیاز خود، 

فرآیند توسعه با تربیت نیروی اننانی مورد نیاز برای توسعه صنعتی و نقش پ وهشی به عبارتی، نقش آموزشی دانشگاه در 

دانشگاه در پ وهش های بنیادی و کاربردی که شرط فزم برای موفقیت توسعه صنعتی و اقتصادی است، تبلور می یابد. صنعت 

بنابرایین نیازهای متقابل این دو قطب و در د. نیز برای بقا، رشد و توسعه خود، فزم است با تحوفت علمی و فناوری همگام شو

 .  نهایت تنریع فرآیند توسعه ضرورت برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت را تعیین میكند

ز ئحابه دلیل کمبود مشارکت ب ش خصوصی و صنایع در فعالیت های پ وهشی، نقش دانشگاه در ارتباط با صنعت بنیار 

شود به  قتصاد نوین و اقتصاد مبتنی بر نوآوری امری حیاتی و اجتناب ناپریر قلمداد می، امروزه در اهاهمیت و ضروری بود

های ملی نوآوری به شمار می روند و ارتباط باز تعری  شده آنها مهمترین نقش را  طوری که این دو نهاد بازیگران اصلی نظام

های آموزشی و پ وهشی  ها در ادامه م موریت اهدر تجاری سازی دستاوردهای علمی و توسعه اقتصادی خواهد داشت. دانشگ

دار شده و با تولید دانش با  های جدیدی را عهده نظام ملی نوآوری در توسعه فناوری و کارآفرینی منئولیت سنتی خود، در

 .  های اقتصادی و صنعت فراهم کرد های نوآوری مبتنی بر دانش را برای بنگاه ارزق اقتصادی زمینه

هیا براسیاس  هیای آموزشیی و پ وهشی دانشیگاه فعالییت ی برقیراری و پیایداری ایین ارتیباط، فزم اسیتبیرابنابراین 

برای بقا و رشدشان نیاز دارند مراکیز صنعتی . همچنین ی جامعه، به وی ه نیازهای صنعتی، تدوین شود نییازهای حال و آینده

 همگام شوند.   با تحوفت علمی و فناورانهکه 

 

 نحوه تعامل دانشگاه و صنعت 

نگاهی به تاری چه ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور نشان می دهد که شكل گیری این ارتباط در گرر زمان به طور اصولی 

پایه ریزی نشده و زیر بنای اساسی آن هدفمند و به صورت ساختاری پیش نرفته است. بنابراین یكی از چالش هایی که جامعه 

تی با آن مواجه است نحوه تعامل و ارتباط این دو نهاد و میزان همنویی آنها می باشد. بنیاری از دانشگاهیان ی علمی و صنع

و صنعت گران اذعان دارندکه در رابطه بین دانشگاه و صنعت بین عرضه و تقاضا توازن بر قرار نینت. به عبارتی دانشگاه علم 

ر برخی رشته ها در مرز علوم روز دنیا در حرکت است اما نیاز صنعت را مرتفع تولید می کند و افراد ماهر پرورق می دهد و د
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نمی سازد. دانشگاه با انجام طر  های تحقیقاتی، ارائه آموزق های ت صصی، خدمات مشاوره ای ارائه توانمندی های 

تعامل دارد. صنعت با ارائه کمر آزمایشگاهی و تحقیقاتی، تامین نیروی اننانی مت صب و ارائه توانمندی های علمی با صنعت 

نیاز به  تحقی  و توسعه برای رفع مشكالت جامعه با دانشگاه تعامل  های مالی و اعتباری، ارائه نیازهای صنعت به دانشگاه و

دارد. به منظور ترایب پ وهشگران برای تعری  طر  های تحقیقاتی دانشگاه و آشنایی با نیاز های صنعت فعالیت های 

های مشترک دانشگاه و صنعت را باید در نیازها، اهداف و کارکردهای  یشه همكاریا کنون انجام شده است. رمتعددی ت

 .مشترک جنتجو کرد

 :ذیل است شر  دانشگاه با صنعت به ارتباطی بین های دانشگاه با صنعت و کانال ارتباطی های روق 

 .کانال ارتباط مکاتبه ای1

 درحوزه بعضا و است دانشگاه و صنعت های ب ش سالیانه کل و در ماهانه روزانه، مكاتبات از ای مجموعه که ارتباطی کانال این

 می مطر  مكاتبه مورد منئله پیرامون بحث های م تلفی گیرد می مرتبط با فعالیت های گروه ارتباط با صنعت صورت های

 مبادله و جمله این نتایج می توان به مقدمات تنظیم بر اثر نتایج حاصله از آن مش ب می گردد. از مكاتبات اثرب شی و سازد

  ها و تعری  و ارسال پروپوزال های تحقیقاتی  و اطالع رسانی فراخوان ها از طری  مكاتبات اداری اشاره نمود.  موافقتنامه

 

 .کانال ارتباط تفاهمی2

صنعت  و دانشگاه در عملكردی اهداف از ب شی به یافتن و دست رسیدن در را تفاهمات ایجاد ها موافقتنامه این کلی طور به

توسعه همكاری های آموزشی، پ وهشی، فرهنگی و اجتماعی و ارائه خدمات ت صصی و بهره  محور حول همواره کند می بیان

 مندی از ظرفیت های دانشگاه منعقد می گردند.    

 ها مجموعه بیشتر شناخت واسطه تعامالت دو سویه فرصتاندیشی که به  هم جلنات اثر ب شی این کانال ارتباطی  با برگزاری

یكدیگر فراهم می گردد لرا موانع الزامات و تعهدات سازمانی تعدیل می گردد. به عالوه با تدوین دستور العمل های اجرایی و  از

بادله توافقنامه قدم با طرفین م دانشگاه ارتباطات تحكیم تعیین ناظر برای پایش و ارزیابی موافقتنامه می توان در جهت

 برداشت.  

 

 .کانال ارتباط قرارداد پژوهشی و خدماتی3

پ وهشی و  قراردادهای دانشگاه با صنعت انعقاد های ارتباطی متداول ترین کانال و مهمترین از به لحاظ عملكردی یكی

قراردادهای پ وهشی و خدماتی گردد.  می برآورده دانشگاه توسط پ وهشی صنعت نیازهای طری  این از که باشد خدماتی می

در این رابطه  ارتباط با صنعت دانشگاه به صورت قرارداد های حقیقی بفردی )یا حقوقی بسازمانی) منعقد می گردد.

همچنین ). 3در شورای صنعت مصوب گردید بپیوست  9316دستورالعمل اجرایی طر  های ارتباط با صنعت دانشگاه در سال 

رایی طر  های ارتباط با صنعت فلوچارت اجرایی به همراه مراحل پرداخت آماده گردیده است جهت شفاف سازی مراحل اج

و شیوه نامه ارزیابی این طر   8). به منظور ثبت طر  در سامانه پ وهشیار، راهنمای شماتیر تهیه شده در پیوست 1بپیوست 

 قابل مالحظه است.  6ها در پیوست 
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 صنعتوضعیت قرارداد های ارتباط با 

 گزارق شده است.  9319تا سال  9399ساله، از سال  99تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت طی یر دوره  9نمودار شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81-11تعداد قرارداد های ارتباط با صنعت دانشگاه طی سال های  -1نمودار 

 

 ، تعداد و اعتبار کل قرارداد های واحدهای دانشگاه با صنعت طی دوره پنج ساله نشان داده شده است.  9در جدول شماره 

 81تا  84مشخصات قرارداد های واحد های دانشگاه با صنعت طی سال های  - 1جدول 

 81سال  89سال  89سال  85سال  84سال  قرارداد

 919 898 917 978 989 تعداد

 130/918 888/733 930/081/9 637/630 930/368 ریال( اعتبار )میلیون

 

 گزارق شده است.  9319تا سال  9311اهم فعالیت های توسعه ای گروه ارتباط با صنعت از سال  8تا 9تصاویر شماره

اعتبار جرب شده سال  18و  11مصوب سال های  8قانون الحاق  86درصد ماده 9فزم به ذکر است بواسطه ساماندهی طر  های از محل 

 افزایش چمشگیری را نشان می دهد.   17و 16های 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 
 1384اهم فعالیت های توسعه ای گروه ارتباط با صنعت در سال  -1تصویر 

 
 1385عه ای گروه ارتباط با صنعت در سال اهم فعالیت های توس -2تصویر 
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 1389 اهم فعالیت های توسعه ای گروه ارتباط با صنعت در سال -3تصویر 

 

 

 1389اهم فعالیت های توسعه ای گروه ارتباط با صنعت در سال  -4تصویر 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 
 1381اهم فعالیت های توسعه ای گروه ارتباط با صنعت در سال  -5تصویر 

 

 ه ارتباط با صنعتمستندات گرو

گردید و منتندات گروه ارتباط با صنعت  بنا به  منتند سازی فعالیت ها به صورت هدفمند و روق مند مورد توجه واقع

دستورالعمل ها و شیوه نامه های گروه ارتباط با  یندهاآتقویت فرو  و ایجاد هم افزایی یندهاآضرورت حفظ و مدیریت بهینه فر

  صنعت تهیه و تدوین گردید.

هدف کالن و راهبرد های کارکردی گروه ارتباط با صنعت به دنبال تبیین بیانیه ماموریت و شناسایی وضعیت موجود و تحلیل 

مدت، ت صیب منابع و فعالیت های واحد عوامل داخلی و خارجی و براساس مولفه های ایجاد هم افزایی، سرمایه گراری بلند 

 نمایی از هدف و راهبرد های گروه ارتباط با صنعت را نشان می دهد.  6ها تدوین گردید. تصویر شماره 
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 هدف کالن و راهبرد های گروه ارتباط با صنعت -9تصویر 

 

 تفویض اختیار به شورای محیطی  -1راهبرد 

صنعت دانشگاه در راستای اثر ب ش نمودن امور و به منظور افزایش بازدهی و تقویت مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با 

 همكاری واحدهای دانشگاه با واحد های صنعتی و دستگاه های اجرایی، راهبرد تفویض اختیار به شورای محیطی را ات اذ نمود.

های ارتباط با صنعت تا سق  جهت عقد قرارداد طر   97/8/16به استناد مصوبه شورای صنعت دانشگاه، مور  

. تصاویر شماره شگاهی تفویض اختیار داده شده استریالب دو میلیارد ریال) به شورای محیطی واحد های دان 8000000000

فرآیند راهبرد تفویض اختیار به شورای محیطی و شر  م تصر وظای  شورای محیطی ارتباط با صنعت دانشگاه را   9و 7

 )7 نشان می دهد. بپیوست

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 
 فرآیند راهبرد تفویض اختیار به شورای محیطی -9تصویر 

 
 وظایف شورای محیطی ارتباط با صنعت -1تصویر                                                                  
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، فهرست دانشكده ها، پ وهشكده ها و مراکز تحقیقاتی با ردی  منتقل بودجه را بر حنب زمان تفویض اختیار 8جدول شماره 

 نمایش می دهد. 

 تفویض اختیار شورای محیطی واحد های دانشگاه -2جدول 

 اعالم تفویض اختیار واحد های متقاضی تفویض اختیار

 69آذر  دانشکده بهداشت

 69ماه  دی محیط زیستپژوهشکده 

 69بهمن  دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی

 69فروردین  پژوهشکده علوم دارویی

 69اردیبهشت  پژوهشکده بازتوانی عصبی

 69خرداد  مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام

 69آذر  دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

مقاینه وضعیت طر  های مصوب حوزه ارتباط با صنعت به تفكیر نوع طر  در کمیته اجرایی ارتباط با صنعت و شوراهای 

 در جدول ذیل نشان داده شده است.  19و  17محیطی در سال های 

 81و  89ال های مقایسه وضعیت طرح های مصوب ارتباط با صنعت به تفكیک محل تصویب و نوع طرح در س-3جدول               

 

 %68نشان می دهد که  17) در سال =N 77) و شوراهای محیطی ب =938Nتعداد طر  های مصوب کمیته اجراییب مقاینه

کمیته طر  ها مربوط به  % 86، 19در شوراهای محیطی مصوب گردیده است. در سال  % 38ها در کمیته اجرایی و  طر 

 ) بود. =N 99درصد مربوط به شوراهای محیطیب 11) و =N 990اجرایی ب

به  19) بود که این سهم در سال =N 31از طر  های شوراهای محیطی مربوط به طر  های پ وهشی ب  %11، 17در سال 

 ) کاهش پیدا کرد. =N 39ب  38%

های پ وهشی بیشتر می باشد. در حالیكه در طر  در کل تعداد طر  های خدماتی مصوب شوراهای محیطی ننبت به طر  

 های مصوب کمیته اجرایی ننبت طر  های پ وهشی به خدماتی بیشتر می باشد. 

 محل

 تصویب

 81سال  89سال  نوع طرح

 اعتبار به میلیون ریال تعداد اعتبار به میلیون ریال تعداد

 121.737 96 771.395 88 پژوهشی کمیته اجرایی

 19.729 31 15.885 33 پژوهشی شوراهای محیطی

 31.517 31 137.336 39 خدماتی کمیته اجرایی

 12.653 79 27.977 33 خدماتی شوراهای محیطی

 162.685 168 933.277 212 جمع کل -



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

اعتبار جرب شده در  %16طر  های مصوب کمیته اجرایی و شوراهای محیطی نشان می دهد که  شده جرب اعتبار مقاینه

گر چه اعتبار جرب شده های مصوب کمیته اجرایی بوده است.ابه طر  مربوط  19اعتبار جرب شده در سال  %98و  17سال 

افزایش یافته است اما به نظر می رسد با توجه به ظرفیت و توانمندی 19در سال  % 98به  17در سال  %1شوراهای محیطی از 

و ات اذ استرات ی های شوراهای محیطی بافخب پ وهشكده ها و مرکز آموزق و پ وهش پوست و جرام نیاز به برنامه ریزی 

 جرب منابع دارد.  

 اعطای گرنت ارتباط با صنعت  -2راهبرد 

مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه در راستای اجرای رسالت و انجام ماموریت خود و به منظور جهت دهی به 

پ وهش های دانشگاه در حوزه های مورد نیاز واحد های صنعتی و دستگاه های اجرایی، راهبرد اعطای گرنت ارتباط با صنعت 

هشگرانی که از ب ش خصوصی جرب اعتبار نموده اند در قالب اعطای گرنت طر  را ات اذ نمود. بر اساس این راهبرد، پ و

 پ وهشی ارتباط با صنعت و گرنت اولین طر  ارتباط با صنعت پ وهشی از ب ش خصوصی مورد حمایت قرار می دهد.  

مه گرنت ارتباط با فرآیند راهبرد اعطای گرنت ارتباط با صنعت ب ش خصوصی و شر  م تصر شیوه نا 90و 1تصاویر شماره 

توسط کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه تصویب و از  16/ 89/1صنعت دانشگاه را نشان می دهد. این شیوه نامه در تاری  

 )9آن تاری  به بعد اجرا گردید. بپیوست 

 
 فرآیند گرنت ارتباط با صنعت بخش خصوصی -8تصویر 
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 ارتباط با صنعت بخش خصوصیخالصه مواد شیوه نامه گرنت  -11تصویر 

 

 

فرآیند و مواد شیوه نامه اعطای گرنت اولین طر  پ وهشی ارتباط با صنعت ب ش خصوصی مصوب هفتاد و یكمین جلنه کمیته 

 )1نمایش داده شده است. بپیوست  99در تصویر شماره  17/ 98/9اجرایی ارتباط با صنعت مور  

 گاه، منتندات متقاضیات گرنت در دو جلنه رنكینگ بررسی می گردد.  سافنه متعاقب فراخوان به واحد های دانش

 

 
 فرآیند و خالصه مواد شیوه نامه گرنت اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعت بخش خصوصی -11تصویر 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 
 فرآیند و خالصه مواد شیوه نامه گرنت طرح پژوهشی ارتباط با صنعت از بخش دولتی -12تصویر 

 

 
 فرآیند و خالصه مواد شیوه نامه گرنت طرح خدماتی ارتباط با صنعت -13تصویر 

  

 شامل صنعت با ارتباط گرنت 8 مجموع در 19 و 17 های سال طی در صنعت با ارتباط های گرنت فراخوان و تصویب متعاقب

 طر  گرنت و خصوصی ب ش اعتبار با پ وهشی طر  اولین ،گرنت خصوصی ب ش از اعتبار جرب با پ وهشی های گرنت

 مبالغ و گرنت نوع 1 شماره جدول. است شده اعطا شرایط واجد صنعت با ارتباط های طر  مجریان به آزمایشگاهی خدمات

 .  دهد می نشان را شده حمایت
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 81 و 89 های سال در صنعت با ارتباط مصوب های گرنت مبالغ و نوع -4 جدول

  ریال میلیون شصت  خصوصی ب ش از اعتبار جرب با پ وهشی طر  گرنت 89سال 

  ریال میلیون پنج و چهل و دوینت  خصوصی ب ش از اعتبار جرب با پ وهشی طر  اولین گرنت

  ریال میلیون پنجاه پانصدو  خصوصی ب ش از اعتبار جرب با پ وهشی طر  گرنت 81سال 

  ریال میلیون هفتاد  خصوصی ب ش از اعتبار جرب با پ وهشی طر  اولین گرنت

  ریال میلیون سیصد  اآزمایشگاهی خدمات طر  گرنت

 

 فرصت مطالعاتی صنعتی   -3راهبرد 

های جامعه در راستای برقراری ارتباط قوی و مننجم میان دانشگاه با ب شمدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه 

اعضای هیئت علمی و آشنایی آنان با نیازهای واقعی صنعت و های های علمی و عملیاتی کردن یافتهو صنعت در همه حوزه

  صنعتی را ات اذ نمود. راهبرد فرصت مطالعاتی ،جامعه

دستورالعمل استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه بموضوع آیین نامه است دامی  8بر اساس مفاد ماده 

هیئت رئینه دانشگاه، دستورالعمل نحوه ارزیابی درخواست های فرصت  17/ 93/9) مصوب 90اعضای هیئت علمی) بپیوست 

 )99مطالعاتی صنعتی دانشگاه تدوین گردید. بپیوست 

فرآیند راهبرد فرصت مطالعاتی صنعتی و شر  م تصر دستورالعمل نحوه ارزیابی درخواست های  98تا  98تصاویر شماره 

  فرصت مطالعاتی صنعتی دانشگاه را نشان می دهد.

 
 فرآیند فرصت مطالعاتی صنعتی دانشگاه -14تصویر 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 
 تعاریف فرصت مطالعاتی صنعتی دانشگاه -15تصویر 

 

 

 

 
 شرایط فرصت مطالعاتی صنعتی دانشگاه -19تصویر 
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 شیوه اجرای دوره فرصت مطالعاتی صنعتی دانشگاه –19تصویر 

 

 

گروه ارتباط با صنعت دانشگاه به منظور انجام موثر تر و کاراتر فرایند های ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و در راستای 

تقویت همكاری با صنعت، جامعه و دستگاه های اجرایی فرایند های کاری را ساده سازی و بهینه سازی نموده است و پایش، 

جام می گیرد. امید است تا ارزق پایدار بهره گیری از ظزفیت فرهی تگان و رفع چالش های ارزیابی و تحلیل مداوم فرایند ها ان

 کشور در طر  های پ وهشی و خدماتی نمود پیدا کند و در مجموع منجر به رشد و شكوفایی و توسعه کشور گردد.  
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 تشكیل بنیان ایر منتقر در مرکز رشد دانش های شرکت و رشد و هماهنگی مراکز ب ش به منظور هدایت از دو این گروه

 توسعه در متوسط و کوچر موسنات از حمایت و دانشگاه سطح در کارآفرینی فرهنگ این گروه ترویج رسالت یافته است.

 حمایت انجام و ناب های ایده صید و ن بگان شناسایی با و در دانشگاه ایجاد انكوباتورها یا رشد . مراکزمی باشدکارآفرینی 

 ایجاد با همچنین. دنمی کن فراهم را موف  بنیان دانش شرکت به آنها تبدیل برای فزم مقدمات معنوی، و مادی های

 و محصوفت موف  سازی تجاری جهت در را آنها بنیان دانش های شرکت مدثر های پشتیبانی همراه به فزم زیرساخت

 مند بهره حاصل دستاوردهای معنوی و مادی منافع از کارآفرینان هم و دانشگاه هم ترتیب بدین تا دنمی نمای یاری خدماتشان

 . گردند

 واحد هماهنگی مراکز رشد

در حمایت از پرورق و رشد کنب و مدیریت با تكیه بر پتاننیل این  فناوری سالمت دفتر توسعه هماهنگی مراکز رشد واحد

 کیفی و کمی توسعه منظور به مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه هایبرنامه می کوشد با تدوینکارهای کارآفرینانه نوپا 

 نوآوران /پ وهشگران  از حمایت و بنیاندانش کار و کنب فضای بهبود و فناورانه کارآفرینی نوآوری زمینه ساز ارتقای و فناوری

 از حمایت را خود بنیان شود. در واقع این واحد ماموریتدانش ثروت تولید و فناوری توسعه برای کشور داخل در دانشگاهی

 و فناوران، شرکت ها از حمایت منظور به سازی تجاری ساختارهای و پارک علم و فناوری رشد، مراکز توسعه و تاسیس

 پ وهشی می داند. یافته های تجاری سازی به دانش بنیان و کمر مدسنات

 محورهای فعالیت

 وضعیت خدمات، شر  معرفی،: شامل متقاضیان تاسیس مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان به کامل اطالعات ارائه •

 ...و فرم ها ارائه پریرق، مالک های و شرایط جاری،

   بنیان دانش با ایده ها و خدمات شرکت ها و رشد مراکز متقاضیان تاسیس برای پرونده تشكیل و پریرق ثبت •

 رشد و شرکت مرکز تاسیس لزوم بررسی اندیشی هم جلنه تشكیل و کننده درخواست واحدهای از گزارق تهیه •

 درخواستی 

 مربوطه  جلنات تشكیل جهت کمیته فناوری و شورای صنعت اعضای با هماهنگی انجام •

 شورای صنعت تكلی  تعیین تا جاری پرونده های خصوص در رسانی اطالع و پیگیری ها انجام •

اصولی مراکز رشد از شورای گنترق و شرکت ها از شورای  موافقت دریافت مرحله تا متقاضیان درخواست پیگیری •

 صنعت مصوبه دریافت می کنند.

 بهبود و بازنگری و بهداشت وزارت به آنها بازخورد و دانشگاه در موجود فناوری رشد مراکز ارزیابی و وضعیت بررسی •

 ها شاخب اساس بر ارزیابی

 رشد مراکز کارایی افزایش هدف با دستاوردها منتمر تحلیل رشد و مراکز رشد روند پیگیری •

 پزشكی آموزق و درمان بهداشت، وزارت سالمت اطالعات فناوری سامانه طری  از رشد مراکز ارزشیابی و پایش •

 فناوری رشد مراکز عملكرد گزارشات اخر •

 گروه هماهنگی مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان
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 تلفنی تماس و اداری مكاتبات ایمیل، طری  از مهم همایش های و کارگاه ها و ها ب شنامه رسانی اطالع •

 فناوری رشد مرکز موضوع با صال  ذی مراجع نظر مورد گزارشات تهیه •

 ...)استند پوستر، بروشور،ب فعالیت ها معرفی جهت استفاده مورد تبلیغاتی بروشورهای و استندها طراحی •

 ...و همایش ها نمایشگاه ها، در فناور واحدهای مراکز رشد، شرکت های دانش بنیان و شرکت و برنامه ریزی •

دانشگاه  به مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و توسعه فناوری مدیریت اخبار و گزارشات دریافت و ارسال آوری، جمع •

 دیگر ، مراجع ذی صال  و مدسنات

  مرتبط های مجموعه محتوایی اطالعاتی بانر رسانی به روز •

 آموزشی های دوره تبلیغات و رسانی اطالع •

 دانشگاه  کارآفرینی و رشد مراکز کلیه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، و توسعه فناوری مدیریت بین ارتباط •

 مراکز رشد دانشگاه 

شود و کرده تاسیس میمرکز رشد یا انكوباتور، یكی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل

کند. دفتر توسعه فناوری سالمت به عنوان های جدید را فراهم میبا ارائه امكانات و تنهیالت عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت

دازی مراکز رشد، اطالعات مورد نیاز را در این زمینه در اختیار واحدهای درخواست کننده قرار انگر در امر تاسیس و راهتنهیل

کند. دانشگاه علوم پزشكی تهران تا کنون دهد و تمام مراحل کار را از تشكیل پرونده تا دریافت موافقت اصولی پیگیری میمی

 باشد: ذیل می مراکز رشد م تلفی را تاسیس کرده است که فهرست آنها به شر 

 1381مراکز رشد دانشگاه در سال  -4جدول 

 سایتوب سال تاسیس وضعیت مرکز رشد ردیف

 /http://icmed.tums.ac.ir 9398 موافقت قطعی لوازم و تجهیزات پزشكی 1

 /http://pi.tums.ac.ir 9398 موافقت اصولی های داروییواحدهای فناوری فرآورده 2

 /http://icit.tums.ac.ir 9399 موافقت اصولی سالمت دانشگاهفناوری اطالعات  3

4 
طب و داروسازی سنتی وفراورده های 

 طبیعی
 9319 موافقت اصولی

http://itpm.tums.ac.ir/ 

 /http://dentalic.tums.ac.ir 9319 موافقت قطعی فناوری مواد و تجهیزات دندانپزشكی 5

 /http://healthtech.tums.ac.ir 9316 موافقت اصولی فناوری سالمت دانشگاه 9

 موافقت اصولی توسعه صادرات و انتقال فناوری 9
ب انتقال به دانشگاه  9318

1/90/9317( 

- 
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 مراکز رشد اقماری وابسته به مراکز رشد اصلی دانشگاه

و با توجه به این منئله که  مبتنی بر توسعه اقتصاد دانش بنیان علوم پزشكی تهرانهای دانشگاه در راستای سیاست

ها ب شی از زنجیره تولید علم را به فعالیت آن ب شی از فضاهای موجود در دانشگاههای دانش بنیان و اختصاص حضور شرکت

ترین این یكی از مهم .ها در نظر گرفته شده استکند؛ مصوباتی برای تنهیل فعالیت این شرکتدر کشور را ت مین می

سی و دومین جلنه کمیته فناوری  همصوبطب  ها، راه اندازی مراکز رشد واحدهای فناوری است. از این رو زیرساخت

آن وجود داشته باشد،  که مراکز رشد اقماری در هر فضایی از دانشگاه که امكان اجازه داده می شود 96/8/9317دانشگاه مور  

نظور گنترق فعالیت های مراکز رشد واحدهای فناور وابنته به به م "د. ب شی از این مصوبه اشاره می کند ت سیس شون

اجازه داده می شود در چارچوب ضوابط تاسیس مراکز رشد واحدهای فناور مصوب  ه علوم پزشكی تهران، به مرکز رشددانشگا

 "نته اقدام نمایند.ها در دانشكده ها و مراکز تحقیقاتی واب های علوم پزشكی ننبت به توسعه فعالیت شورای گنترق دانشگاه

 .تبدیل دانش به ثروت استو های دانش بنیان فعالیت شرکتگنترق هدف اصلی از ت سیس این مراکز لرا 

 1381مراکز رشد اقماری در سال  -5جدول

 سال تاسیس وضعیت مرکز رشد ردیف

 9317 فعال مرکز رشد قمر فناوری اطالعات سالمت شعبه دانشكده مجازی 1

2 
قمر طب و داروسازی سنتی و فراورده های طبیعی شعبه مرکز رشد 

 مرکز تحقیقات پوست و جرام
 فعال

9317 

 9317 فعال نوین های فناوری دانشكده شعبه سالمت فناوری قمر رشد مرکز 3

 9317 فعال دارویی علوم پ وهشكده شعبه سالمت فناوری قمر رشد مرکز 4

 9317 فعال دانشكده پیراپزشكیسالمت شعبه  فناوری قمر رشد مرکز 5

9 
 مرکز رشد قمر فناوری سالمت شعبه مرکز جامع سلول های بنیادی

 9319 فعال

9 
 شعبه پ وهشگاه ادد مرکز رشد قمر فناوری سالمت 

 9319 فعال

 9319 فعال مرکز رشد قمر فناوری سالمت شعبه پ وهشكده علوم اعصاب 1

8 
های مرکز تحقیقات جراحی مرکز رشد قمر فناوری سالمت شعبه

 فر و صورت

 9319 فعال
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 حمایت از تاسیس شرکت های دانش بنیان

قانون برنامه  97با عنایت به قانون حمایت از شرکت ها و مدسنات دانش بنیان مصوبه مجلس شورای اسالمی و همچنین ماده 

حمایتی در جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان نموده های  پنجم با توجه به نیاز موجود، دانشگاه اقدام به تصویب برنامه

و واحدهای پ وهشی و توسعه فضای نوآوری  دانشگاه های موجود درها و تواناییاست. به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت

محور و در جهت های علمی به سوی اقتصاد دانش ها و فعالیتنامههای پ وهشی، پایان در علوم پزشكی و هدایت نتایج طر 

 .بنیان به تصویب رسیدهای دانشنامه حمایت از ت سیس شرکتهای فزم شیوه ایجاد زیرساخت

دانشگاه نیز با هدف شكل دهی شرکت های دانش بنیان و تبدیل و ارتباط با صنعت توسعه فناوری مدیریت همزمان با این امر 

  بگان دانشگاهی را در منیر تبدیل ایده به محصول یاری می کند.پ وهش های بنیادی به فناوری های مورد نیاز کشور، ن

و فلوچارت تاسیس شرکت دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشكی  98وی گی های شرکت ها و موسنات دانش بنیان در پیوست 

قابل مشاهده  91و تنهیالت قید شده در قانون حمایت از شرکت ها و موسنات دانش بنیان در پیوست  93تهران در پیوست 

 می باشد.

آیین نامه شورای فناوری سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزق پزشكی کشور با هدف توسعه فناوری های سالمت مطاب  با 

 به تصویب رسید 01/01/9311نقشه جوامع و حمایت و راهبری فناوری و تجاری سازی ایده در حوزه سالمت در تاری  

 .)98بپیوست 

 :در دانشگاه به سه دسته شرکت های ذیل تقنیم می شوند شرکت های موجود

 دانش بنیان حمایتی ببرخاسته از هیئت علمی)  -9

 شرکت های دانش بنیان منتقر و واحدهای فناور در مراکز رشد   -8

 شرکت های دارای موافقت اصولی تاسیس شرکت دانش بنیان از شورای همكاری دانشگاه و صنعت -3

 حمایتیشرکت های دانش بنیان 

مجموعه های فناور رشد یافته در قالب شرکت ها یا مدسنات خصوصی و تعاونی هنتند که حداقل شاخب های رشد یافتگی 

 این مجموعه ها عبارتند از:

 دارا بودن محصول یا خدمات با فناوری پیشرفته و ارزق افزوده باف 

 داشتن طر  تجاری و عملیات زمان بندی شده مناسب 

است در طر  تجاری بازار مناسب، توان مدیریتی، ساختار نیروی اننانی، گردق مالی فزم برای توسعه فعالیت نكته: فزم 

 شرکت دیده شده باشد.

ها و  رویه های پریرق، نظارت و ارزیابی، آموزق و مشاوره، امور مالی و عقد قراردادها و نحوه تعامل دانشگاه با این شرکت

 وه مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در حال انجام می باشد. نحوه استقرار آنها توسط گر

ها توسط اعضای  شرکت دانش بنیان ایر منتقر در مراکز رشد دارد که اکثر این شرکت 86در حال حاضر دانشگاه دارای 

  هیات علمی اداره می شوند.

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد

های نظارت و  در قالب شرکت ها یا مدسنات خصوصی و تعاونی در مراکز رشد هنتند که رویههای فناور رشد یافته  مجموعه

ها و نحوه استقرار و خروج آنها توسط  ارزیابی، آموزق و مشاوره، امور مالی و عقد قراردادها و نحوه تعامل دانشگاه با این شرکت

 مجموعه مراکز رشد در حال اجرا می باشد.

 

 مستقر در مراکز رشدواحدهای فناور 

 واحدهایی که جهت ورود به دوره پیش رشد آماده می شوند 

 واحدهای منتقر در دوره رشد مقدماتی 

 واحدهای منتقر در دوره رشد  

 

 1381های مستقر در مراکز رشد اصلی و اقماری در سال  آمار مربوط به شرکت -9جدول

ف
دی

ر
 

 مرکز رشد
هسته های 

 فناور

های  شرکت

 مستقر

 هایشرکت 

 دانش بنیان مستقر
 تعداد کل

 97 98 8 - لوازم و تجهیزات پزشكی 1

 1 7 8 - های داروییواحدهای فناوری فرآورده 2

 8 8 8 9 فناوری اطالعات سالمت دانشگاه 3

 3 - - 3 مرکز رشد قمر فناوری اطالعات سالمت شعبه دانشكده مجازی 4

 96 8 91 - طب و داروسازی سنتی و فراورده های طبیعی 5

9 
مرکز رشد قمر طب و داروسازی سنتی و فراورده های طبیعی 

 شعبه مرکز تحقیقات پوست و جرام
- - 9 9 

 6 - 6 - فناوری مواد و تجهیزات دندانپزشكی 9

 9 9 6 9 فناوری سالمت دانشگاه 9

 8 - 8 - مرکز رشد قمر فناوری سالمت شعبه دانشكده فناوری های نوین 1

 1 - 9 3 قمر فناوری سالمت شعبه پ وهشكده علوم دارویی مرکز رشد 8

 9 - 9 - مرکز رشد قمر فناوری سالمت شعبه پیراپزشكی 11

11 
مرکز رشد قمر فناوری سالمت شعبه مرکز جامع سلول های 

 بنیادی
- 1 3 7 

 9 - - 9 شعبه پ وهشگاه ادد مرکز رشد قمر فناوری سالمت 12

13 
های مرکز تحقیقات جراحیمرکز رشد قمر فناوری سالمت شعبه 

 فر و صورت
- 9 - 9 

 - - - - توسعه صادرات و انتقال فناوری 14

 99 89 11 96 جمع کل  15
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 شرکت های دارای موافقت اصولی تاسیس شرکت دانش بنیان 

خصوصی فعالیت می نمایند. نحوه شكل  صورته شرکت هایی هنتند که دارای ش صیت حقوقی و استقالل مالی بوده و ب

ت علمی جهت تاسیس شرکت، بررسی طر  توجیهی و سیر ئها از طری  ارسال درخواست اعضاء هی گیری این دسته از شرکت

ها طب  شیوه نامه تاسیس شرکت  روند دریافت موافقت اصولی از شورای صنعت و نحوه تعامل دانشگاه با این دسته از شرکت

 .می باشدتولید محصوفت و خدمات دانش بنیان توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران با ایده های 

 

 1381-1381آمار مربوط آمار دریافت مجوز موافقت اصولی صادر شده طی سال های  -9جدول 

 81 89 89 85 84 83 82 81 سال

 98 8 9 6 1 91 7 88 تعداد مجوزهای صادر شده

 - - - - 9 8 3 93 لغو شدهتعداد مجوزهای 

 90 8 9 1 1 99 8 93 شرکت های ثبت شده

 8 0 - 8 - 3 8 1 ثبت نشده

 90 8 9 1 3 1 1 7 های دارای فعالیت کل شرکت

 

مجوز موافقت اصولی  88مورد باقیمانده، 89مورد ثبت شده می باشد. از  10مورد بوده که  69تعداد کل مجوزهای صادر شده 

ها  مورد باقیمانده در انتظار ثبت شرکت هنتیم که مراحل اولیه ثبت در اداره کل ثبت شرکت 6صادر شده لغو و برای بقیه 

 انجام شده است.

 

 81های دانش بنیان در سال  فعالیت های گروه هماهنگی مراکز رشد و شرکت -1جدول 

 مقدار شاخص )زیرشاخص( زیرشاخص شاخص
مقادیر 

 شاخص

مرکز رشد جدید و 

 بنیانهای دانششرکت

 - تعداد شدهمراکز رشد ت سیس

 79 های منتقر تعداد شرکت و واحدهای فناور منتقر در مراکز رشد هاتعداد شرکت

 معاونت از مجوز دارای بنیاندانش هایشرکت کل تعداد

 جمهوری منتقر در مراکز رشدو فناوری ریاست علمی
 89 تعداد



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 مقدار شاخص )زیرشاخص( زیرشاخص شاخص
مقادیر 

 شاخص

 معاونت از مجوز دارای بنیاندانش هایشرکت کل تعداد

جمهوری ایر منتقر در مراکز و فناوری ریاست علمی

 رشد

 83 تعداد

 هی ت علمی اعضاء برای صادرشده اصولی موافقت تعداد

 بنیاندانش شرکت ت سیس جهت
 9 صادرشده اصولی تعداد موافقت

 حاکمیت فناوری

 - آئین نامه / دستورالعمل هانامهآئینها و تهیه دستورالعمل

 1 مراکز رشد اقماری توسعه تشكیالت

 9 تعداد جلنات جلنات شورای ارتباط با صنعت

 6 تعداد جلنات دانشگاه در فناوری کمیته جلنات

های پژوهش، زیرساخت

 فناوری و نوآوری

پیگیری فضای فیزیكی جهت استقرار شرکتهای دانش 

 بنیان

احیا ساختمان خیابان  نوسازی و

 ایرانشهر طب  برنامه چهارساله
9 

 وزارت فناوری توسعه های فعالیت اطالعات سامانه

 بهداشت

 های شاخب به مربوط اطالعات ورود

 سامانه در دانشگاه فناوری گانه 10

 فناوری توسعه های فعالیت اطالعات

 بهداشت وزارت

نفر  800

 ساعت

 1 تعداد تفاهم نامه مراکز رشد اقماری با منعقدشده نامهتفاهم

 

 1368-1369اهم اقدامات در سال 

 دریافت مجوز تاسیس مرکز رشد فناوری سالمت .9

 راه اندازی مرکز رشد فناوری سالمت .8

 دریافت مجوز پارک علم و فناوری سالمت .3

 دریافت مجوز مرکز رشد توسعه صادرات و انتقال فناوری .1

 طراحی سایت متحدالشكل برای مراکز رشد دانشگاه  .8

 ها ) و استقرار شرکتبمجتمع فناوری شماره یر پزشكی تهران تحویل ساختمان شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم .6

 آااز احیاء و بازسازی ساختمان خیابان ایرانشهر  .7

وابنته به مراکز رشد دانشگاه علوم پزشكی صورت اقماری ه تصویب ضوابط توسعه فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور ب .9

 تهران در سی و دومین جلنه کمیته فناوری
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یابی تدوین شاخب های ارزشیابی فعالیت های فناوری اعضاء هیات علمی دانشگاه و موافقت با کلیات شاخب های ارزش .1

 شگاهت علمی دانشگاه در سی و سومین جلنه کمیته فناوری دانئفعالیت های فناوری اعضاء هی

 9317های توسعه فناوری وزارت بهداشت و کنب رتبه اول در ارزشیابی سال  اری اطالعات سامانه اطالعات فعالیتربارگ .90

 9317کنب رتبه اول فناوری در جشنواره رازی سال  .99

 )96بپیوست  تصویب آیین نامه ح  امتیاز انحصاری مالكیت فكری و تجاری سازی دستاوردهای پ وهشی و فناوری .98

 گری شیوه نامه ایجاد شرکت های دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشكی تهرانبازن .93

 )97بپیوست  نامه خرید از نمایشگاه ساخت ایران و فن بازار ملی سالمت در دانشگاه علوم پزشكی تهرانتصویب شیوه .91

 (HTMS)آااز طراحی سامانه مدیریت فعالیت های فناوری دانشگاه های علوم پزشكی کشور .98

بنیان توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه  یوه نامه تاسیس شرکت با ایده های تولید محصوفت و خدمات دانشتصویب ش .96

 )99علوم پزشكی تهران بپیوست 

 توسعه صادرات و انتقال فناوریراه اندازی مرکز رشد  .97

 ها استقرار شرکتبمجتمع فناوری شماره یر) و  تحویل ساختمان شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشكی تهران .99

 احیاء و بازسازی ساختمان خیابان ایرانشهر  .91

 9319های توسعه فناوری وزارت بهداشت و کنب رتبه اول در ارزشیابی سال  اری اطالعات سامانه اطالعات فعالیتربارگ .80

 9319در جشنواره رازی سال  حوزه مراکز رشدکنب رتبه اول  .89

 (HTMS)شگاه های علوم پزشكی کشورطراحی سامانه مدیریت فعالیت های فناوری دان .88
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دانشگاه به عنوان مجموعه ای  .له ای مهم و اساسی تبدیل شده استبه مقو های اخیر بحث ارتباط دانشگاه با صنعت در سال

برای ایجاد اقتصادی  تواند آزمایشگاه می آکادمیر باترکیبی ازسرمایه های نیروی اننانی دانشی وظرفیت های بافی تحقیقاتی و

 . های بومی نقش مهمی را ایفا نمایددانش بنیان ودستیابی به فناوری 

وکارآفرینی مبتنی برعلم وکاربردی نمودن دانش برسه محور  و فرهنگ با رویكرد توسعه هرچه بیشتر تفكر گروه تجاری سازی

روی تدوین برنامه عملیاتی  بر داشته و تكیه یابیبازارمطالعات  ،یعمل یها تیحما، یتوسعه فرهنگ -جیترو و یساز توانمند

و کمر و هم افزایی ارزشمند  های موردنیاز مهارتهای موجود وهوشمندانه از ابزارمدون سالیانه متمرکز شده تا با بكارگیری 

ی کالن ها ارشد دانشگاه و سیاسترهنمودهای مقامات  امید است با تمرکزبر خبرگان این فن به اهداف گروه دست یابد.

    کشوری وبهره گیری از تجربیات بدست آمده درجهت تحق  اهداف تمامی مناعی گروه تجاری سازی به کار بنته شود.

 ها در دو زیر شاخه با اهداف زیر برنامه ریزی انجام و اجرا می شود: فعالیت فناورانه یتوانمندساز درقنمت )9

های نیاز سنجی شده مرتبط با فناوری و  سازی با رویكرد بنتر سازی بنیادین به صورت آموزق ) توسعه دانش تجاری9.9

 تجاری سازی

 نمایشگاه و تولید محتوی متنی بپمفلت،پوستر ؛پنل ت صصی ،برگزاری همایش)ترویج و توسعه فرهنگی فناوری به صورت 9.8

تشوی  رابطین صنعت به عنوان گروه  شبكه های اجتماعی وهمچنین ایجاد و مدیریت  )و بنرو تهیه اخبارو مدیریت سایت

 های صنعت و کاربردی نمودن دانش مروجین و شناسایی قابلیت های مراکز و افراد در فعالیت

 نیزتشكیل جلنات مشاوره کارشناسی است فعالیت رقالب وام بدون بهره ودو  یکه عمدتاٌ مال یعمل یها تیحما درقنمت) 8

 با اهداف زیر برنامه ریزی گردیده است: دردو زیر شاخه ها

طر  کنب وکار درتبدیل ایده ونمونه  تدوین مدل وارائه خدمات مشاوره درجهت تكمیل و ) شناسایی فناوران و 8.9

 آزمایشگاهی به تولید 

؛ نظارت متقاضیانهیالت طر  های فناورانه ه گزارق به کمیته فناوری جهت تصمیم گیری برای تصویب تنارزیابی و ارائ )8.8

رسیدن به محصول نهایی  گزارق ارزیابی پیشرفت طر  های مصوب در اخر پرداخت تنهیالت توسط صندوق و حاکمیتی بر

 درمدت دریافت تنهیالت

فناوران  مطالعه و شناخت نیازهای صنعت و توانمندی های بالفعل و بالقوه دانشگاه و بررسی و یابیبازار مطالعات درقنمت )3

 .برنامه ریزی شده است ،انه دانشگاه و نیازمندی های صنعتهای فناور دانشگاهی برای ایجاد ارتباط متناسب بین توانمندی

از مهم ترین عوامل، پیشرفت و در نهایت توسعه ملی جامعه برقراری ارتباط نزدیر فرازهایی از فرمایشات رهبرمعظم  برطب 

دانشگاه ها ت مین کننده نیروی اننانی مت صب و  اسی توسعه به شمار می روند.میان صنعت و دانشگاه است که دو رکن اس

توانایی های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع هنتند و مراکز صنعتی هم آزمایشگاه های عملی برای تجربه 

لزوم پیوند میان بازار و فناوری به لرا  ى علوم تولید داشته باشیم.ما باید در همه و آموخته های دانشگاهی محنوب می شوند

 میتوان پل ارتباطی میان میزان جرابیت ایده برای بازار و یا همان دره مرگ ایده و رسد. منظور کنب ارزق، فزم به نظر می

ش مطالعات میزان توانمندی بازار در پوشش ایده را مهمترین گام های پل اتصال ایده به بازار عنوان کرد. به همین دلیل درب 

تكنیر های استقرار استرات ی انتقال تكنولوژی و.. ایجاد ارتباط متناسب  ارتباطات داخلی وخارجی جهت استفاده از بازاریابی و

 گروه تجاری سازی
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، برنامه ریزی شده است که به دلیل عدم تامین منابع اننانی خبره زمندی های صنعتهای فناورانه دانشگاه و نیا بین توانمندی

 های فزمه آااز خواهد شد. یری آااز نشده که پس از ایجاد زیرساختفعال فعالیت چشمگ

 

 محورهای فعالیت

  اعطای تنهیالتفرآیند 

  طر  های فناورانه اعطای گرنت بهفرآیند 

 دکترای صنعتی  پنا 

  و توانمند سازیفرهنگ سازی 

  بانتقال فناوری گروهTTO( 

 

اعطای تسهیالتفرآیند   

 گزارق حاضر با استفاده از آمار و اطالعات، وضعیت تنهیالت فناوری ت صیب یافته را بررسی میكند. 

در دو حوزه ی تجهیزات پزشكی و  9319-9313، اطالعاتی در خصوص سهم تنهیالت پرداختی در سال های 1در جدول 

 دارو عنوان گردیده است.

1381-1383سال های  تسهیالت تخصیصی به تفكیک حوزه فعالیت در-8جدول  

 کل بخشها دارویی تجهیزات پزشکی زمان تخصیصی

 سهم از کل مبالغ)ریال( سهم از کل مبالغ)ریال( سهم از کل مبالغ)ریال(

63سال   6.600.000.000 76.78%  8.000.000.000 83.88%  9.600.000.000 900%  

63سال  6.800.000.000 39.98%  90.831.800.000 69.93%  97.037.800.000 900%  

67سال   3.900.000.000 88.36%  8.800.000.000 11.61%  8.600.000.000 900%  

69سال   99.000.000.000 11%  91.000.000.000 86%  88.000.000.000 900%  

69سال   3.800.000.000 78%  170.000.000 89%  1.970.000.000 900%  

68سال   90.800.000.000 900%  0 0 90.800.000.000 900%  

 

در دو حوزه ی تجهیزات پزشكی و دارو  19تا  13، با درج جزئیات بیشتر هدف از دریافت تنهیالت در سال های 90در جدول 

 عنوان گردیده است.

81-83هدف از دریافت تسهیالت به تفكیک در سال های  -11جدول   

هدف از دریافت  سال

 تسهیالت

بخشهاکل  دارویی تجهیزات پزشکی  

 سهم از کل مبالغ)ریال( سهم از کل مبالغ)ریال( سهم از کل مبالغ)ریال(

 0 0 0 0 0 0 توسعه 63

%76.78 6.600.000.000 تولید انبوه  8.000.000.000 83.88%  9.600.000.000 900%  

تامین سرمایه در 

 گردق

0 0 0 0 0 0 

%76.78 6.600.000.000 جمع کل  8.000.000.000 83.88%  9.600.000.000 900%  

 0 0 0 0 0 0 توسعه 63

%39.98 6.800.000.000 تولید انبوه  6.000.000.000 38.89%  98.800.000.000 73.39%  
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تامین سرمایه در  

 گردق

0 0 1.837.800.000 86.68%  1.837.800.000 86.68%  

 جمع کل

 

6.800.000.000 39.98%  90.837.800.000 69.93%  97.037.800.000 900%  

%86.79 9.800.000.000 توسعه 67  0 0 9.800.000.000 86.79%  

%89.89 9.600.000.000 تولید انبوه  8.800.000.000 11.61%  1.900.000.000 73.88%  

تامین سرمایه در 

 گردق

0 0 0 0 0 0 

%88.36 3.900.000.000 جمع کل  8.800.000.000 11.61%  8.600.000.000 900%  

%9 8.000.000.000  0 توسعه 69  8.000.000.000 9%  

%96 1.000.000.000 تولید انبوه  9.800.000.000 31%  98.800.000.000 80%  

تامین سرمایه در 

 گردق

7.000.000.000 89%  3.800.000.000 91%  90.800.000.000 18%  

%11 99.000.000.000 جمع کل  91.000.000.000 86%  88.000.000.000 900%  

 

 

%96 9.800.000.000 توسعه 69  0 0 0 96%  

%89 170.000.000   تولید انبوه  0 89%  

تامین سرمایه در 

 گردق

8.000.000.000 86%  0 0 0 86%  

%78 3.800.000.000 جمع کل  170.000.000 89%  1.970.000.000 900%  

%80 8.800.000.000 توسعه 68  0 0 8.800.000.000 80%  

%88 8.800.000.000 تولید انبوه  0 0 8.800.000.000 88%  

تامین سرمایه در 

 گردق

8.800.000.000 88%  0 0 8.800.000.000 88%  

%900 90.800.000.000 جمع کل  0 0 90.800.000.000 900%  

 

ی تجهیزات پزشكی و دارو  در دو حوزه 19تا  13، مقاینه ای در خصوص تنهیالت پرداخت شده در سال های 8در نمودار

 درج گردیده است.

1381-1383تسهیالت تخصیصی به تفكیک حوزه فعالیت در سال های -2نمودار  
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در جهت بهبود فرآیند اعطای تسهیالت انجام شده اقداماتاهم   

اقتصادی پروژه ها با حضیور نماینیدگان   برگزاری دوره اختصاصی آموزق ارزیابی و اصول تكنیر های امكان سنجی فنی و  .9

 معرفی شده از دانشكده های طب سنتی، فناوری های نوین پزشكی، داروسازی و دندان پزشكی

 تدوین شیوه نامه نظارت و ارزشیابی طر  های مصوب .8

سییدگی بیه   تدوین دستورالعمل اجرایی اعطای تنهیالت، با هدف شفاف سازی روند بررسی، ایجاد ساز و کار واحد بیرای ر  .3

 )91بپیوست  درخواست متقاضیان خدمات مالی و بیان نحوه نظارت کیفی و کمی بر طر  های مصوب

برنامه بازدید از محل اجرای طر  و سپس نشنتی با مجری طر  ها به جهت اهمیت فرایند اعطای تنهیالت و نظارت بر  .1

 دستیابی متقاضی تنهیالت به اهداف طر 

 ی طر  های کنب وکاریاببازنگری شیوه نامه ارز .8

ارسال لو  فشرده و پمفلت راهنمای اعطای تنیهیالت بیه تمیامی دانشیكده هیا، پ وهشیگاه هیا، پ وهشیكده هیا، مراکیز            .6

 تحقیقاتی، بیمارستان ها، مراکز رشد به دلیل اهمیت اطالع رسانی در این حوزه

 )80بپیوست  به طرح های فناورانه بازنگری فلوچارت فرآیند اعطای تنهیالت .7

 

 فرآیند اعطای گرنت به طرح های فناورانه

در راستای حمایت از پایان نامه های محصول محور و اجرای طر  های فناورانه و توسعه اقتصاد دانش بنیان و به منظور تنریع 

 89/90/9318تیاری   و تنهیل در روند بررسی و تصویب این طر  ها به استناد چهارمین جلنه شورای پ وهشیی دانشیگاه بیه    

شورای پ وهشی) مقرر گردید از این پس طیر  هیای فناورانیه و محصیول محیور متقاضیی دریافیت بودجیه         870بمصوبه ردی  

حمایتی فناوری بعد از تصویب در واحد های مربوطه به منظور ارزیابی مقدماتی، طر  به مدیریت توسیعه فنیاوری و ارتبیاط بیا     

 صنعت دانشگاه ارسال گردند.

 

  در جهت بهبود فرآیند ارائه گرنت فناورانه انجام شدهاقدامات هم ا

هیای فناورانیه محصیول    آیین نامه اعطای گرنت به طر  های فناورانه با هدف اختصاص گرنیت بیه طیر     تدوین و تصویب -9

 )89بپیوست ها در در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران محور و در راستای حمایت از این طر 

 )88اعطای گرنت به طر  های فناورانه بپیوست بازنگری فلوچارت فرآیند  -8

 )83تدوین شیوه نامه نظارت و ارزشیابی طر  های مصوب بپیوست  -3

 

آمار و اطالعات وضعیت طرح های مصوب -11جدول   

) ریال(مبلغ مصوب  زمان تخصیصی تعداد طرح 

.555.555973 76سال  1   

5.55527.696.7 96سال 13   

.555.555927.9  31 96سال    

68سال  11 2.685.555.555  

.555275.536.91  جمع کل 28 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

  جهت دسترسی به فرم ها و کاربرگ های این ب ش به وبنایت مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه با

 مراجعه شود. http:// sicon.tums.ac.irآدرس 

 درج گردیده است. 19تا  18گرنت فناورانه اعطا شده در سال های  ، مقاینه ای در خصوص 3در نمودار

1381-1385گرنت های تخصیصی در سال های  -3نمودار  

 

 

 پسا دکترای صنعتی

مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت در راستای ایجاد زیرساخت های پ وهشی و آموزشی فزم جهت حرکت به سمت 

اننانی مت صب و مولد در حوزه فناوری سالمت از طری  ارتقای توانمندی حرفه ای فارغ  دانشگاه ننل سوم، تربیت نیروی

التحصیالن دکترا با رویكرد انجام پ وهش های کاربردی در محیط واقعی تولید و ارتباط مدثر با صنایع وابنته، اقدام به اجرای 

ه و فارغ التحصیالن دوره دکترا نموده است بپیوست دوره پنا دکترای صنعتی با مشارکت صنایع، اعضای هیئت علمی دانشگا

 )88). فلوچارت پنادکترای صنعتی بپیوست 81

 

وضعیت طرح های پسا دکترای صنعتی -12جدول   

 21 درخواست های واصله

 21 طرح های بررسی شده

 15 طرح های مصوب

ریال3.555.555.555 مقدار ریالی گرنت اعطایی به طرح ها  
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 و توانمندسازیفرهنگ سازی 

 های آموزشی و توانمندسازیکارگاه  .1

و گروه تجاری سازی با هدف توانمندسازی اساتید و فناوران و دانشجویان هرساله اقدام به برگزاری دوره های آموزشی 

 )86بفلوچارت برگزاری کارگاه ها: پیوست  می کند.کارآفرینی 

اجتماعی دانشگاه در خصوص اخر امتیاز برای برخی کارگاه های مدیریت توسعه  -جلنه ای با معاون فرهنگی ،16سال در 

شبیه سازی طراحی مدل کنب و کار در فناوری و ارتباط با صنعت در حوزه کارآفرینی و کنب و کار تشكیل گردید. به کارگاه 

کارگاه های آموزشی به وبنایت مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با  جهت اطالع از تقویمامتیاز تعل  گرفت.  8/0سالمت حوزه 

 مراجعه شود. http://sicon.tums.ac.ir صنعت به آدرس

 برخی از کارگاه هایی که تا کنون برگزار گردیده به شر  زیر می باشد:

 اصول و مبانی خل  ایده 

 ایده یابی 

 آشنایی با ثبت شرکت و راه اندازی شرکت دانش بنیان 

  با فرآیند طر  های ارتباط با صنعت آشنایی 

  اصول و فنون جرب گرنت 

 جنتجوی نظری و عملی پتنت 

 مدیریت منابع اننانی در شرکت های نوپا  

 (شبیه سازی طراحی مدل کنب و کار در حوزه سالمت بدارای امتیاز فرهنگی 

 ...و 

  

                                                                 

  

 

 

 

 

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

در راستای معرفی فعالیت ها و اقدامات مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با  پاسخ و پرسش نشست برگزاری .2

 صنعت

 اقدامات و ها فعالیت معرفی منظور به، 19در سال 

 نشنت صنعت، با ارتباط و فناوری توسعه مدیریت

ی علوم تغریه و رژیم ها دانشكده در پاس  و پرسش

شناسی، پیراپزشكی، پرستاری و مامایی، 

 برگزاردندانپزشكی، فناوری های نوین پزشكی 

 .گردید

 

 (TUMSup)طراحی و تدوین برنامه آموزشی و توانمندسازی کارآفرینی سالمت تامزاپ  .3

کنب و کارهای نوپا در چند سال اخیر در سازمان ها و نهادهای م تل  توجه به کارآفرینی و توسعه استارتاپ ها و 

های علوم پزشكی  ود. در حوزه سالمت نیز دانشگاهانجام می ش افزایش پیدا کرده و اقدامات م تلفی در این راستا

ارگاه های آموزشی یا اقداماتی برای ترایب و توانمندسازی افراد انجام می دهند. یكی از متداولترین اقدامات، برگزاری ک

رویدادهای یر تا چند روزه است. مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت نیز چندین سال است که کارگاه ها و 

 رویدادهای کارآفرینی، کنب و کاری، مدیریتی و فناوری برگزار می کند.

 رگاه ها وجود ندارد و م اطب نمی داندیكی از چالش های این کارگاه ها جدا ازهم بودن آنهاست. یعنی ارتباطی بین کا

هرکدام از این کارگاه ها کی و کجا کاربرد دارد. به نظر می رسید که این موضوع به طور منتقیم بر جرب م اطب این 

کارگاه ها نیز تاثیر داشت. از سوی دیگر این آموزق ها با هدف ایجاد خروجی واقعی در قالب طر  های کارآفرینانه و 

هایی ارزق آفرین بود که مش ب بود به تنهایی کارایی کافی را ندارند. با هدف رفع این نیاز و مشكالت، در کنب و کار

تامزاپ طراحی دسازی کارآفرینی سالمت نبرنامه ای مدون و چندماهه به نام برنامه آموزق و توانم 9317اسفند ماه 

 )87گردید. بپیوست 

گردید. مرحله اول شامل تیم سازی و ایده پردازی بود که عالقمندان ضمن طراحی برنامه تامزاپ در سه مرحله اصلی 

یادگیری اصول اولیه راه اندازی کنب و کار بتوانند با فرصت های موجود در بازار ایران آشنا شوند. همچنین باید 

داد روز ورودی شرایطی برای شبكه سازی و کمر به تشكیل تیم شرکت کنندگان نیز فراهم می گردید. پس از آن روی

برای انت اب تیم هایی که صالحیت ورود به مرحله دوم را دارند برگزار و تیم های پریرفته شده امكان بهره مندی سه 

ماه منتورشیپ رایگان خواهند داشت. در این مرحله کارگاه های آموزشی متعددی برای توانمندسازی کنب و کاری 

یم هایی که موف  به تكمیل برنامه شدند ضمن دریافت مشاوره و راهنمایی اعضای تیم در نظر گرفته شده بود. سپس ت

 ت صصی خود را برای رویداد روز ارائه و حضور در مقابل سرمایه گراران آماده می کنند.

در طراحی برنامه تامزاپ مرحله سوم که به عنوان مرحله شتابدهی و رویداد روز دمو که برای ارائه محصوفت تیم ها به 

فته شده بود. ولی با توجه به شرایط اولین دوره برگزاری برنامه تصمیم گرفته شد که مرحله مایه گراران در نظر گرسر

 سوم در این سال اجرایی نگردد.
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) با هدف تقویت و گنترق راه TUMSupاولین دوره برنامه آموزق و توانمندسازی کارآفرینی سالمت تامزاپ ببنابراین 

آااز گردید. این  19کارهای نوآورانه، دانش بنیان و قابل رشد در حوزه سالمت از ابتدای مرداد سال اندازی کنب و 

نفر در کارگاه ها و سمینارهای خود بود. در قنمت  900ماه به طول انجامید در مجموع میزبان بیش از  7برنامه که 

مراکره با سرمایه گراران  م تواننتند خود را برایتی 6تیم پریرفته شدند که در نهایت  80منتورشیپ برنامه تامزاپ، 

استارتاپ خارج از  99تیم تامزاپی،  6با رویداد روز ارائه در بهمن ماه به پایان رسید که عالوه بر  19آماده کنند. تامزاپ 

 برنامه تامزاپ نیز برای ارائه به سرمایه گرار در آن حضور یافتند.
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 فناوریتهیه و تدوین محتوا و اخبار  .3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

تهیه پوستر، پمفلت، لو  فشرده، کتابچه و محتوای الكترونیكی به منظور فرهنگ سازی محققین، دانشجویان و اساتید 

پیام فن بازار  "، فصلنامه 9318منوط به تصمیم کمیته اجرایی همایش و فن بازار ملی سالمت در سال صورت می پریرد. 

با سرفصل شماره  93با هدف بنط و ترویج فرهنگ فناوری و تجاری سازی محصوفت دانش بنیان تا کنون در  "سالمت

چاپ رسیده است. جهت دسترسی به نن ه  بههای تازه های خبری، گزارق، مقافت، ب ش وی ه و گفتگو با فناوران، 

مراجعه گردد. بفلوچارت تدوین   http://htfmessage.tums.ac.irالكترونیكی این فصلنامه ها به آدرس وبنایت 

 )89نشریه: پیوست 

 

 سالمت ملی بازار فن و همایش .7

 محققان و حمایت از استعدادهای درخشان گامی سودمند در راستای پویایی هر چه دانشگاه براین باور است که تشوی 

کند. بنابراین دانشگاه علوم پزشكی فراهم می محور است و موجبات پیشرفت و خودکفایی کشور راتحقیقات کاربردی و محصول

روز »با  آبان مصادف 99اورانه روز های فنتوسعه و ترویج فرهنگ فناوری و حمایت از طر  منظوربه 9311تهران از سال 

دبیرخانه دائمی »گراری کرده است. بر همین اساس نام «روز فناوری سالمت»را با نام « جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

، دومین همایش 9311 ماه سالدانشگاه علوم پزشكی تهران اولین همایش فناوری سالمت را در آبان در« فن بازار ملی سالمت

و چهارمین همایش  9316ماه سال آبان 88سومین همایش را در  و 9318ماه سال آبان 99و  97بازار ملی سالمت را در  و فن

پزشكی و معرفی آخرین و  های گوناگون علوم پ وهشگران و فناوران برتر در حوزه با حضور 9317سال  آبان ماه 89و  80

 کرد. زارها برگبرترین دستاورد های فناورانه و نوآوری

اندازی فن بازارهای حوزه سالمت در کشور با محوریت با هدف راه 9318دبیرخانه دائمی فن بازار ملی سالمت از سال 

بنیان داخلی با گشودن گیری این دبیرخانه، حمایت از تولید دانشهای علوم پزشكی تاسیس شد. از دیگر اهداف شكلدانشگاه

 دولتی و عمومی به روی فروق این نوع از محصوفت بوده است. هایهرچه بیشتر درب بازار سازمان

دبیرخانه تمرکز خود را بر روی برگزاری فن بازارهای ملی سالمت معطوف کرده است که ن نتین دوره آن با مشارکت و 

برگزار شد. این  18سازمان کارفرمایی دارای بازارکار برای محصوفت حوزه سالمت، در آبان ماه  88شرکت و  986حضور فعال 

بنیان خود را در کنار محصوفت دانشگاه کشور مواجه شد که محصوفت دانش 80رویداد بزرگ با استقبال چشمگیر 

بنیان فعال حوزه سالمت از یر های دانشبنیان دیگر به نمایش گراشتند. بانر اطالعاتی محصوفت شرکتهای دانششرکت

رسانی اینترنتی دبیرخانه ارائه شده است. همه ارفرما از سوی دیگر در همین پایگاه اطالعهای کسو و نیازهای فناورانه سازمان

ها، ثبت پتنت های فناور محور، پروتوتایپنامههای دانشجویی نیز در زمینه پایانساله در کنار برگزاری فن بازار سالمت، رقابت

 شود.کشور برگزار می و منابقه حل منئله سالمت با مشارکت صدها دانشجو از سراسر

با هدف بهبود شرایط بازار محصوفت فناورانه سالمت، تصمیم به برگزاری این  9319دبیرخانه دائمی فن بازار سالمت در سال 

با  19آبان ماه سال  97و  96پنجمین فن بازار ملی سالمت در رویداد با همكاری دانشگاه علوم پزشكی زاهدان در چابهار نمود. 

 در چابهار برگزار شد. "دانشگاه نوآور، رون  اقتصاد سالمت"شعار 

http://htfmessage.tums.ac.ir/
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 81-84 های سال درهمایش های برگزار شده  -13جدول

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 81سال  89سال  89سال  85سال  84سال 

 

  روز فناوری سالمت معرفی و

 .اعالم شد

  در سطح دانشگاهی برگزار

 شد.

  پنل ت صصی3دارای 

 نمایشگاه جانبی 

 محل: ستاد مرکزی دانشگاه 

 

  ،در سطح ملی برگزار شد

 87 نفر شرکت کننده، 100

شرکت دانش بنیان، انعقاد 

 تفاهم نامه 78

  پنل ت صصی 8دارای 

  برگزاری منابقه دانشجویی

 )تیم18حل منئله ب

 محل: سالن حجاب 

 

 در ب ش همایش  فقط

سطح ملی برگزار شد، 

نفر شرکت کننده،  700

 پنل ت صصی8دارای 

  برگزاری منابقه

دانشجویی راه حل در 

 حاشیه همایش

 )تیم 80ب 

  مرکزی محل: ستاد

 دانشگاه

 

 :آبان  89و  80زمان برگزاری

 17ماه 

  برگزاری جلنات با دانشجویان

بین الملل بب ش سفیران)، 

نمایندگان دانشگاه های علوم 

پزشكی سراسر کشور، شرکت 

های دانش بنیان، سازمان های 

 کارفرمایی

  پنل ت صصی 3دارای 

  80منابقه دانشجویی با-

 .تیم برگزار خواهد شد88

  :ابن سینا و تافرهای  تافرمحل

 جانبی

 

 :آبان  97و  96زمان برگزاری

 19ماه 

 :با محورهای 

 نیازهای فناورانه صنعت 

 پنل های ت صصی 

 ب ش بین المللی 

 نمایشگاه فن بازار 

  تیم 38 (منابقه دانشجویی( 

 ایده های محصول محور 

 محل برگزاری: چابهار 
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  ( TTO ) فناوری انتقال گروه

هاست، کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند بهره وری از منابع و عصر جدید، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه

های رشد و توسعه را به تحصیلكرده و مت صب، چر سرمایه ها را در سرلوحه کار خود قرار داده اند و در پرتو وجود افراد 

ها که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را هایی دست یافته اند. دسترسی به این نوآوریحرکت در آورده اند و به ابداعات و نوآوری

 .از نو زنده کرده است منوط به کارآفرینی است

ه علمی، خوشب تانه شاهد رشد قابل توجه تولیدات علمی در کشور های توسعها وبرنامههای اخیر با پیگیری سیاستدر سال

تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور گره زده و موجب پویایی و اثرب شی مدسنات علمی شود، ایم، ولی آنچه که میبوده

 سازی دستاوردهای علمی در جهت تعالی و رفاه جامعه است. بكارگیری و تجاری

 انتقال فناوری بعنوان حلقه واسط دانشگاه و صنعت گروهاهمیت 

های نیز به عنوان یكی از مهمترین فزمه "دانش"های فیزیكی و نیروی اننانی، در دنیای کنب و کار کنونی عالوه بر دارایی

ای توسعه شود که در چرخۀ اقتصاد کشور، مبنرشد اقتصادی ضروری و حیاتی است. دانش به محصوفت و خدماتی تبدیل می

هایی است که در ها و سینتمها، محصوفت، فرآیندها، ابزارها، روقدهد. تكنولوژی به منزله تمامی دانشاقتصاد را تشكیل می

های فكری توان به صورت انتقال داراییگیرد. انتقال تكنولوژی را میخل  کافها یا ارائه خدمات مورد استفاده قرار می

های ساخت از محل تولید شده با توسعه یافته به محل دیگر، از طری  ها، تجهیزات و روقها، دانشمهارتتكنولوژیكی از قبیل 

های مرسوم قانونی یا ایر آن تعری  نمود. تقویت بنیه تولیدی و برپایی اقتصادی توانمند و پویا، منتلزم گنترق و روق

 کند.ژی نقش اساسی را بازی میباشد که در این میان تكنولوتعمی  فرایند صنعتی شدن می

گیری از دانش بنتگی به سطح دانش کنونی در کشور و نیز ظرفیت تولید دانش توسط نهادهای اقتصادی و توانایی بهره 

-باشند که در کنار واحد تحقی  و توسعه بنگاهها یكی از چندین نهادی میها دارد. دانشگاهنهادهای تحقیقاتی همچون دانشگاه

-های اقتصادی میهای نوین برای بنگاهصادی و همچنین نهادها و مدسنات تحقیقاتی اقدام به توسعه دانش و فناوریهای اقت

ها توانایی کاربردی نمودن وتجاری سازی دانش جدید را نیز دارند. های نوین، دانشگاهکنند. عالوه بر توسعه دانش و فناوری

 های فنی، محاسبات مالی و بازاریابی استت که شامل منائل قانونی، پیچیدگیای اسفرآیند انتقال فناوری مقوله پیچیده

های کاربردی نمودن دانش در حوزۀ علوم عمومی است و یكی وجود ارتباط قوی میان دانشگاه و صنعت یكی از مهمترین فزمه

)، با توجه به TTOتر انتقال فناوری بشوند. دفدانشگاهی محنوب می 1از ابزارهای مهم تحق  این امر، دفاتر انتقال فناوری

ماهیت فعالیت پ وهشی، سطح، هزینه و تناسب بین اجزاء فناوری، زمینه ساز ورود فناوری به صنعت می شود. این دفاتر یكی 

 هاباشند. مت صصانی که در این مراکز در دانشگاههای اساسی ت سیس مراکز رشد فناوری و یا مدسنات تحقیقاتی میاز فزمه

های خود جهت کنند، باید به فرهنگ سازمانی و فرایند تحقیقات دانشگاهی آگاهی کامل داشته باشند و از تواناییفعالیت می

های دانشگاهی بر عهده ایجاد ارتباط میان این مراکز و صنعت استفاده کنند. در واقع، وظیفه اصلی تجاری سازی فناوری

اید زمینه فزم را جهت همنان سازی فرهنگ تحقیقاتی دانشگاه با صنایع م تل  فراهم منئولین این دفاتر است و این افراد ب

 کنند.

                                                           
1 Technology Transfer Office 
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 گروه انتقال فناوری

باتوجه به جایگاه دانشگاه علوم پزشكی تهران از نظر مقافت و پ وهش و همچنین در راستای برطرف نمودن نیازهای جامعه، 

های م تل  از های پیشرو کشور در زمینه ایجاد و بومی سازی فناوریشگاهدانشگاه علوم پزشكی تهران به عنوان یكی از دان

های مناسب اقدام به تشكیل کارگروه و برگزاری سلنله جلناتی به منظور راه اندازی این دفتر و ایجاد مدل 17اردیبهشت 

راه اندازی  9317دانشگاه در سال  گروه انتقال فناوری جهت انتقال فناوری و ارتباط صحیح بین دانشگاه و صنعت نموده است.

و پس از برگزاری جلنات متعدد با صاحبنظران و مت صصان این حوزه، مدل بومی دفتر انتقال فناوری دانشگاه علوم پزشكی 

 )81ب پیوست  تهران  تهیه گردید

 انتقال فناوری گروهاهداف کلی 

  بتولیدکنندگان فناوری)، کاربران فناوری و کشورارزق آفرینی و ثروت آفرینی برای اعضای دانشگاه 

 ترویج و تقویت فرهنگ نوآوری، تجاری سازی و کارآفرینی با استفاده از مت صصین دانشگاهی و فارغ التحصیالن 

 ایجاد فرصت های شغلی پایدار با ت کید بر توسعه فناوری و نوآوری 

 سرمایه گراری بر روی فارغ التحصیالن و منابع اننانی 

 یجاد ارتباط موثر بین دانشگاه بعرضه کنندگان) و متقاضیان فناوری بجامعه و صنعت)ا 

  هموار نمودن منیر توسعه اقتصادی پایدار از طری  تمرکز بر پ وهش های کاربردی و فناوری بومی و شكل گیری صنایع

 درون زا

 حوزه فعالیت گروه انتقال فناوری

  دانشگاهی و استفاده در جهت ت مین مالی تحقیقات و کمر به م ترعانکنب درآمد مالی از دستاوردهای 

 های جدیدافزایش آگاهی جامعه ننبت به وجود فناوری 

  توسعه کارآفرینی 

 برداری تجاری از آن به نفع خود و تشوی  پ وهشگران دانشگاه به افشاء دستاوردهای پ وهشی و فناوری جهت بهره

 دانشگاه

 های فكری و خصوص قابلیت تجاری شدن نتایج تحقیقات و ارائه مشاوره درمورد حفاظت از دارایی بررسی و اعالم نظر در

 انتشار نتایج تحقیقات

 تنهیل فرآیند تجاری سازی طر  های فناورانه 

 گراران برای خرید دانش فنی  و دستاوردهای دانشگاهتالق جهت ت مین منابع مالی و جرب سرمایه 

و  17در سال باتوجه به اهداف و حوزه فعالیت پیش بینی شده برای این گروه، فعالیت های صورت گرفته از سوی این گروه 

 به شر  ذیل می باشد:19

  راه اندازی گروه انتقال فناوریTTO 

  تشكیل جلنات راهبری و اجرایی گروهTTO  

 ی و تعداد مقافت،  دانشجویان و اعضا هی ت علمی و تهیه بانر اطالعات فناوران بثبت اختراعات، طر  های فناور

 محصوفت و ...)
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 برگزاری پنل مدل بومی دفاتر انتقال تكنولوژی در چهارمین همایش ملی سالمت 

  حمایت مالی دانشجویان دانشگاه در زمینه اختراع کفش طبی هوشمند م صوص بیماران دیابتی در جشنواره علمی

 ) 9319س بکنب مدال نقره در سال اختراعات و نوآوری ژنو سوئی

 برگزاری جلنات مشاوره ای با اعضاء هیئت علمی و فناوران دانشگاه 

 دفتر انتقال فناوری  -عقد تفاهم نامه با انجمن مدیریت فناوری ببرگزاری نشنت هم اندیشی و تبادل ایده و تجارب

 دانشگاه علوم پزشكی تهران)

 هادی برگزاری جلنه نقد و ارزیابی مدل پیشنTTO توسط انجمن مدیریت فناوری 

 برگزاری جلنه نقد و بررسی مدل پیشنهادیTTO  فناور برتر دانشگاه 9با حضور 

  تهیه مدل پیشنهادیTTO 

  تشكیل جلنات راهبری و اجرایی گروهTTO  

  اعضا هی ت علمی و بروز رسانی بانر اطالعات فناوران بثبت اختراعات، طر  های فناوری و تعداد مقافت، دانشجویان و

 محصوفت و ...)

 تهیه پروفایل فناورانه اساتید دانشگاه 

  ارزیابی سایت دانشگاه های پیشرو در حوزهTTO 

 تجاری سازی طر  های فناورانه 

 ارزیابی طر  های فناورانه دانشگاه 

  تعامل با فناوران درخصوص وضعیت تجاری سازی طر  ها 

 ردی به فناورانارائه مشاوره های ت صصی مالی و راهب 

 برگزاری جلنه مشترک میان فناوران وسرمایه گراران 

 شناسایی بروکرها، شتابدهنده ها و صندوق های فعال در حوزه سالمت 

 انعقاد تفاهم نامه همكاری با صندوق تجهیزات پزشكی 

  برگزاری جلنه مشترک با مشاورحقوقی 

 شگاه تهیه قرارداد عدم افشاء و اخر ت ییدیه دفتر حقوقی دان 

 ارزیابی نهایی طر  های پنادکترا صنعتی پایان یافته جهت دریافت گواهی پنادکترا صنعتی 

 وضعیت کانال ارتباط تفاهمی دانشگاه با سایر نهادها و دستگاه ها - 12جدول 

 نامه تفاهم نتایج مبادله پایان سال مبادله شروع سال نامه تفاهم مبادله طرف نام

 9317 آبان  9317شهریور ایران فناوری مدیریت انجمن
 انتقال دفترب تجارب و ایده تبادل و اندیشی هم نشنت

 .گردید برگزار)  تهران پزشكی علوم دانشگاه فناوری

 9100 مرداد 9319 مرداد پزشكی تجهیزات فناوری و پ وهش صندوق

 برای TTO سوی از ارسالی فناورانه های طر  ارزیابی

 به حقوقی و مالی ت صصی های مشاوره ارائه. صندوق

 فنی دانش انتقال قرارداد تهیه ، فناوران
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 9397در تیر ماه پزشكی تهران  جرب و حمایت از اختراعات دانشگاه علوم هدفدر راستای دفتر ثبت اختراعات دانشگاه 

در سطح بین که قابلیت ثبت اختراع  ها و نوآوری هاییتحقیقات و پایان نامه  تاسیس شد و مطاب  با هدف مرکور، نتایج

 . دهد مورد حمایت قرار میرا   دارندالمللی 

 

 محورهای اصلی  فعالیت 

 برگزاری کارگاه های مالکیت فکری  .1

و با تاکید بر مبحث لكیت فكری و حوزه تحت پوشش آنها نوبت و جهت آشنایی با مباحث ما 3سافنه در  ها این کارگاه

مالكیت با  مفاهیم و نكات کلیدی برگزار می شود. شرکت در این کارگاه ها موجب می شود تا شرکت کنندگان اختراعات 

 یی که در در یر سال گرشته و مرتبط با  اختراعات اضافه شده است عبارتند ازها له کارگاهفكری آشنایی پیدا کنند. ازجم

 ایران و جنتجوی پتنت . رخترعات دآشنایی با فرآیند ثبت ا

 

 ثبت اختراعات  خارجی  .2

انشگاه توسط این حوزه شروع به کارکرده و در حال حاضر درصد هزینه ثبت توسط د %90اختراعات بین المللی با تامین  ثبت

صورت تایید اولیه  همچنین با توجه به همكاری مابین این دفتر یا کانون پتنت ایران درافزایش یافته است.  %10به  حمایت

ی شود و در ها برای تامین اعتبار و بررسی نهایی به کانون پتنت ایران ارسال م ، این درخواستهای ثبت اختراعات درخواست

این مرحله   رورتی که تامین اعتبار درخواستی دبر به ثبت می رسند. در صصورت تایید آن کانون در ادارات ثبت اختراع معت

توجیه نواورانه بودن اختراع ارائه دهند موضوع درخواست بررسی مجدد   رم ترعین دفیل و منتنداتی دسد و به تایید نر

کمیته فناوری مطر  خواهد شد و در صورت تصویب با هزینه  راعات پیگیری و در صورت صالحدید دت اختردفتر ثبتوسط 

 دانشگاه به ثبت خواهد رسید.

 

های ثبت اختراع خارجی به چاپ رسیده  که در سایت تهران دانشگاه علوم پزشكیت علمی خارجی اعضای هیئ اختراعات

 . شده استنمایش داده  93است در جدول 

 وضعیت ثبت پتنت خارجی در دانشگاه علوم پزشكی تهران -13جدول 

 مجموع 1368 1369 1369 1367 1363 1363 1362 1361 1365 سال

 16 98 80 83 99 1 99 8 1 8 تعداد

 

 مرجع استعالم برای بررسی نوآوری اختراعات داخلی  .3

در  ختراعات داخلیاوری آبررسی نوبرای مراجع استعالم  زدفتر ثبت اخترعات دانشگاه علوم پزشكی تهران به عنوان یكی ا

و داوری اختراعات ارجاعی را از لحاظ داشتن قابلیت ثبت  با اداره مالكیت معنوی ایران همكاری داردحوزه علوم پزشكی تهران 

 دفتر ثبت اختراعات و ابداعات
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دفتر ثبت اختراعات دانشگاه در ارتباط با اختراعات داخلی در صورت نیاز به م ترعین دانشگاه مشاوره اختراع انجام می دهد. 

ظر گرفته شده استفاده فزم را ارائه می دهد و در صورتی که مرجع استعالم دانشگاه باشد می توانند از تنهیالت خاص درن

که در مالكیت معنوی ایران به چاپ رسیده است در تهران ت علمی دانشگاه علوم پزشكی اختراعات داخلی اعضای هیئ نمایند.

  .شده استنمایش داده  91جدول 

 وضعیت ثبت پتنت داخلی در دانشگاه علوم پزشكی تهران -14جدول 

 مجموع 1368 1369 1369 1367 1363 1363 1362 1361 1365 سال

 819 93 30 16 36 89 81 33 87 6 تعداد

 

 

 ارائه مشاوره در خصوص مراحل مختلف ثبت اختراع داخلی و خارجی  .3

های دیگر دفتر ثبت اختراعات ارائه مشاوره در مراحل قبل و بعد از ثبت اختراع برای محققین و دانشجویان می  جمله فعالیت زا

 های فزم بهره مند شوند.  کمر زکه با تماس با دفتر می توانند ا باشد

 

 تشکیل کمیته هیات داوران اختراعات  .7

ورت استفاده از نیروهای حوزه های ت صصی آن، ضر با توجه به افزایش اختراعات ارجاعی از سازمان مالكیت معنوی و تنوع

به مباحث مالكیت فكری و اختراعات، اجتناب ناپریر کیفی داوری و همچنین درگیر نمودن اساتید بیشتر  یمت صب برای ارتقا

جلنه رسمی در این خصوص با حضور معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر  9319شهریور  بوده که در

م، مدیر دفتر ثبت اختراعات جناب آقای دکتر درکوق صحراییان، مدیر محترم توسعه و فناوری دانشگاه جناب آقا ی دکتر منظ

 ،کارشناسان دفتر ثبت اختراعات و داوران مدعو برگزار شد. 

 

 مراجعه شود. /http://patent.tums.ac.irنایت وب*جهت دسترسی به فرم ها، آیین نامه ها و ... به 

  

http://patent.tums.ac.ir/


 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 و ارتباط با صنعت توسعه فناوری مدیریتسایر فعالیت های 
 

 بسته حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم .1

 تعریف دانشگاه نسل سوم از نگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران

های م تل  دانشگاه ها وجود دارد دانشگاه علوم پزشكی تهران بر این باور است که در  فارغ از تعاری  م تلفی که برای ننل

رائه گردد و بر همین در حوزه سالمت باید تعری  بومی مش صی از یر دانشگاه مدرن در هزاره سوم اکشور ایران م صوصا 

 ، اهداف و برنامه ریزی ها تعیین و مدون شود.اساس خط مشی

، دانشگاه ننل سوم، کانون اصلی خل  دانش و فناوری مبتنی بر نیاز جامعه است س نگاه دانشگاه علوم پزشكی تهرانلرا بر اسا

های تبادل دانش و فناوری از طری  آموزق و تحقیقات  که با توسعه فرهنگ خالقیت و نوآوری و ایجاد و گنترق زیرساخت

، اساتید، ادهای دانشجویانی و استعدپویا میان دانشگاه، صنعت و جامعه، با اتكا به توانایمهارت افزار و نیاز محور، تعامل 

و متعهد به کارآفرینی ، با به کارگیری بهینه منابع و امكانات و رویكردی جهانی، ضمن  کارکنان و دانش آموختگان تربیت یافته

 پایبندی به اصول اخالق حرفه ای در نظام های نوآورانه، مبانی یر اقتصاد دانش بنیان و کارآفرین را تحكیم می ب شد. 

 

 سومراهکارهایی جهت حرکت دانشگاه علوم پزشکی تهران  به سمت دانشگاه نسل 

ینه حرکت به سمت علی رام وجود تجربیات موف  بین المللی و تعاری  و راهكارهای فراوان ارائه شده در کتب و مقافت در زم

بیشتر و بومی سازی در  خلههم در حوزه سالمت نیاز به مدا ، عملی سازی این تجربیات در داخل کشور آندانشگاه ننل سوم

 گی، حاکمیتی و اقتصادی دارد.داخل کشور با توجه زمینه های فرهن

لرا به منظور تحق  اهداف تعیین شده در تعری  دانشگاه ننل سوم، دانشگاه علوم پزشكی تهران نیز در قالب بنته حرکت به 

سمت دانشگاه ننل سوم از مجموعه بنته های برنامه تحول آموزق پزشكی برنامه راهبری خود را تعیین و در حال اجرا می 

 های برنامه شامل : این خصوص برخی از اولویتباشد. در 

 

 در حوزه نیروی انسانی 

 ت ی و تغییر نگرق در تدوین نقشه هیئانجام مطالعات در زمینه امكان سنجی اصال  نظام جرب و گزینش هیئت علم

 علمی دانشگاه

 بررسی و امكان سنجی در بازنگری ساختار نیروی اننانی مت صب 

  به حفظ و ارتقاء وضع کیفی و کمی نیروی اننانی اجرای برنامه های مربوط 

 ..و 
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 در حوزه آموزش 

 با تعیین و تدوین نیازهای آموزشی و بیان  امه های آموزشی با نیازهای جامعهبرنامه ریزی در جهت هماهنگ نمودن برن

 نیازهای جامعه و ب ش صنعت

  تقویت برنامه های آموزشی مشترک و بین رشته ای 

 سنجی تغییر الگوی آموزشی و ایجاد تغییر و نوآوری در نظام آموزق بررسی و امكان 

 توسعه و حمایت از پایان نامه های محصول محور 

  برنامه ریزی جهت تنهیل فرآیندهای آموزشی به جهت تشوی  دانشجویان در تعامل بیشتر با صنعت 

 دانشجویان های تحصیلی فناورانه برای  بررسی نمونه های بین المللی در خصوص فرصت 

  ..و 

 

 در حوزه فرهنگ 

  ایجاد بنته فرهنگی جامع در دانشگاه به منظور توسعه فرهنگ فناوری و کارآفرینی 

 

 توسعه فناوری  در حوزه

  تقویت تعامل و ارتباط میان دانشگاه، صنعت و جامعه 

  راه اندازی کریدورهای تجاری سازی و فناوری 

  ایجاد زمینه و شرایط جهت تولید محصوفت فناورانه 

  راه اندازی دفتر انتقال فناوری 

 های علمی و فناوری بین الملل و تالق برای توسعه بازار محصوفت دانش بنیان  بنط و گنترق فعالیت 

 های صنفی دانشجویان در زمینه ورود به اقتصاد دانش بنیانحمایت از گنترق فعالیت  

  شناسایی ذی نفعان و تنهیل گران و رابطین در حوزه دانشگاه و صنعت برای تحق  اهداف دانشگاه ننل سوم 

 ...و 

 

 در حوزه ساختار و فرآیند

  بررسی و امكان سنجی تغییرات فرآیندی در جهت تغییر و اصال  قوانین و مقررات، سیاستگراری، خط مشی و ترسیم

 های عملیاتی خطوط راهنما و برنامه

 های مرتبط با منابع اننانی و فضا و  بررسی و امكان سنجی تغییرات زیرساخت بمنظور فراهم آوردن و ایجاد زیر ساخت

  تجهیزات فیزیكی، ایجاد ساختارهای فزم برای تقویت ارتباط و تعامل دانشگاه و صنعت

  افزایش تعامل بین آموزق و پ وهش 

 های مرتبط های آموزشی در زمینه برنامهی موجود دانشگاه و تالق برای توانمند سازی گروههاتقویت و استحكام زیرساخت

 با دانشگاه ننل سوم 

 پ وهش و فناوری)آموزق، های دانشگاه بدر فعالیت لزوم درک یكپارچگی  



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 های دانشگاه در منیر تحول و ایجاد تغییرات حرکت موزون و متعادل در تمامی ب ش 

  های تابعه های کلیدی و تنری تغییرات به سایر ب شایجاد تغییرات تدریجی و هدفمند در ب شلزوم توجه به 

 های علوم پزشكی و ایر پزشكی  برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه ارتباط و تعامل میان دانشگاه 

 گاه ننل سومتقویت و توسعه تعامل و ارتباطات درونی و بیرون از دانشگاه در راستای تحق  اهداف دانش  

 ها و تالق برای دستیابی به راه حل های علمی به منظور پاس  گویی به منائل مرتبط با  منئله محور نمودن فعالیت

 دانشگاه ننل سوم 

   ..و 

 

  در حوزه مطالعات

 طراحی یر مدل و الگوی کارآمد و اثرب ش از دانشگاه ننل سوم در دانشگاه علوم پزشكی تهران از طری : 

 شرایط اقتصادی، تعامالت ب نتم حاکم بر فضای آموزشی دانشگاهسی تعیین عوامل تاثیر گرار محیطی با توجه به اکو

 جهانی آموزق، نیازهای تعری  شده در جامعه و انتظارات جامعه از دانشگاه) 

 گاه و صنعت و شناسایی ها و تهدیدهای پیش روی در هر یر از ابعاد مرتبط با نقش و تعامل دانشبررسی و تعیین فرصت

 دقی  توانایی و ضع  های موجود در نظام آموزق دانشگاه 

 های مشابه در منطقه و جهان و استفاده از الگوهای موف  در این  مطالعه و مرور علمی تجربیات و دستاوردهای دانشگاه

 و تجاری سازی  های تحول در نظام آموزشی مبتنی بر کارآفرینی کشورها برای ترسیم و تدوین برنامه

 دستیابی به آن در حرکت می باشد ترسیم دورنمایی روشن از آنچه دانشگاه برای 

  تعیین اهداف قابل دستیابی برای حرکت در منیر تحول و نوآوری در نظام آموزق دانشگاه 

 ایر منطقی و ی منظور شكنتن فاصله ها و مرزهاه بررسی موانع و عوامل بازدارنده حرکت در منیر دانشگاه ننل سوم ب

 ی نامرئ

  آسیب شناسی موانع و تنگناهای پیش روی تعامل و ارتباطات میان رشته ای 

  بیان و توصی  شفاف و دقی  تعامل و ارتباطات علمی در دانشگاه و بیان ماموریت و اهداف قابل انتظار از این تعامالت در

  تمامی ب ش های دانشگاه

  شناخت انگیزه های مادی و معنوی دانشجویان بمنظور بهره گیری در جهت توسعه دانشگاه 

 های تقویت آن  تحقی  در خصوص ضع  تفكر بین رشته ای و پیدا کردن راه 

 رعایت اصول اخالقی در مالكیت علمی  

 ..و 

تحقیقاتی و همچنین مواردی که نیاز به بررسی و امكان سنجی دارد، از کلیه  ه موارد فوق م صوصا در زمینه هایدر کلی*

  .مت صصین و صاحبنظران درخواست گردیده و می گردد که در صورت تمایل در نیل به این هدف دانشگاه را یاری نمایند
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 اقدامات انجام شده در معاونت آموزشی دانشگاه

 
نفر ساعت ببا هدف بررسی و تحلیل  980اندیشی کارگروه مشورتی دانشگاه ننل سوم جلنه نشنت های هم 8برگزاری تعداد 

 راهكارهای اجرایی در راستای تحق  اهداف بنته حرکت بنوی دانشگاه های ننل سوم)

 ن به حوزه کارآفرینی آموزشی) * تشكیل کارگروه ت صصی دانشجویی بدانشجویان منت ب و

 ن دانشگاه ننل سومکارگروه با حضور خبرگان و مت صصی •

 تشكیل کارگروه دانشگاه ننل سوم  •

تدوین طرح های تحقیقاتی مربوط به مطالعات بنیادی در زمینه تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم کارگروه 

 :تخصصی راهبری دانشگاه با عناوین زیر

  دانشگاه کارآفرین در جهان 90بررسی تطبیقی زیرساخت های منابع اننانی شاال دانشگاه علوم پزشكی تهران با 

 دانشگاه 90تهران با  یدانشگاه علوم پزشك یبانیو پشت یاتیعمل یندهایآساختار و فر نییو تع نهیمقا یقیتطب بررسی

 منت ب در جهان نیننل سوم و کارآفر

 تهران  یدانشگاه علوم پزشك یو پ وهش یآموزش یها، الگوها، ابزارها، و روق ها مدل ات،یعمل ندها،یآفر نییو تع نهیمقا

 منت ب در جهان نیدانشگاه ننل سوم و کارآفر 90با 

 دانشگاه  90با  نهیدر مقا تهران یمنتعد در دانشگاه علوم پزشك انیو جرب دانشجو ییدر نحوه شناسا یقیتطب یبررس

 انیو اقتصاد دانش بن ینیموف  جهان در کارآفر

 در  نیدانشگاه کارآفر 90تهران با  یدانشگاه علوم پزشك دیاسات یها تیروابط و منئول ارات،یاخت گاه،یجا یقیتطب یبررس

 جهان

 مطالعه مینیاتوری) در دانشگاه در سطح یر اننتیتو خاص با امكانات وی ه و ب طراحی و اجرای مدل ایده آل بین المللی

 فیلدهای آموزشی، پ وهشی، دانشجویی، فرهنگی و رفاهی

  سال گرشته 90وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكی تهران در بررسی و تحلیل 

 تهران پزشكی علوم دانشگاه علمی تهیئ اعضای صنعت با ارتباط و سازی تجاری های ظرفیت شناسایی 

 صنعت و اجتماع با پزشكی علوم مقاطع / رشته با ارتباط تابلوی تدوین و تبیین 

  دانشگاه با صنعت و اجتماعتدوین مدل جایزه ملی ارتباط 

 آن مناسب زیرساخت ایجاد و آموزق حوزه در المللی بین و ملی های گرنت اخر برای اساتید سازی توانمند 

 

 

 

 

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 گزارش اقدامات کارگروه تخصصی راهبری دانشگاه نسل سوم    

کارگروه ت صصی راهبری دانشگاه ننل سوم، مجموعه ای متشكل از اساتید دانشگاه، خبرگان و صاحب نظران و فناوران حوزه 

کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان از داخل و خارج دانشگاه علوم پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران است که در راستای برنامه 

كی و متعاقب تشكیل کارگروه مشورتی حرکت به سمت دانشگاه ننل سوم و ضمن های تحول و نوآوری در آموزق علوم پزش

بررسی و تحلیل علمی مباحث مرتبط با دانشگاه ننل سوم، با هماهنگی و هم راستایی با رسالت و ماموریت های کالن کشور، 

و پیشبرد اهداف تعیین شده برای وزارت متبوع و دانشگاه، با هدف تدوین راهبرد و ارائه راهكارهای عملی به منظور تحق  

 حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین ایجاد شده است. 

  

 

صصی راهبری دااگشنه نسل سوم عضای ا            کارگروه تخ
 

 تخصصی راهبری دانشگاه نسل سومکمیته های کارگروه 

 

 

 

 

 دکتر وحید چنگیزی

 عضو هیئت علمی دانشگاه
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دانشگاه ننل سوم برای انجام ماموریت های محوله متناسب با اهداف تعیین شده خود شامل کمیته کارگروه ت صصی راهبری 

 های زیر می باشد:
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 جلسه برگزار شده کارگروه 13مصوبات 

 
بپیوست  تهیه و تدوین آیین نامه شر  وظای  کارگروه و شر  اختیارات کارگروه ت صصی راهبری دانشگاه ننل سوم -

30( 

انجام طر  های تحقیقاتی مربوط به مطالعات بنیادی در زمینه تحق  اهداف دانشگاه ننل سوم کارگروه پیگیری  -

 ت صصی راهبری دانشگاه

 )39بپیوست  گزارق برنامه ها و اقدامات کمیته آموزق و توانمندسازی -

 )38بپیوست  گزارق برنامه ها و اقدامات کمیته فرهنگ سازی و ترویج -

 ی کانون هنته های دانشجویی فناور بهدف) توسط آقای دکتر فریدی در چهارمین جلنه کارگروهارائه طر  راه انداز -

 ارائه آقای دکتر قنبری در خصوص سینتم شعاع جدید و بررسی آن توسط کمیته مدل سازی و اصال  سینتم -

 گزارق برنامه ها و  اقدامات کمیته مدل سازی و اصال  سینتم -

 "ارتباط با صنعت دانشگاه ناوری ومدیریت توسعه ف"معرفی کتاب  -

مطر  نمودن نامه دانشگاه علوم پزشكی ایران با موضوع تشكیل کارگروه آموزق، تحقیقات و دانشجویی و ارسال  -

 مشكالت و راهكارهای دانشگاه علوم پزشكی تهران به آن دبیرخانه

 )33تهیه و تدوین سند جامع توانمندسازی اعضای هیئت علمی بپیوست  -

پیشنهادات درخصوص تفاهم نامه معاونت آموزشی و پ وهشی و بررسی نحوه مشارکت دانشگاه علوم پزشكی  دریافت -

 تهران در تفاهم نامه همكاری معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری در توسعه فناوری و کارآفرینی

انتقال تجربیات در  معرفی خروجی های حوزه آموزق در منیر دانشگاه ننل سوم با دعوت از شرکت های موف  و -

 جلنات کارگروه

 ارائه و بررسی برنامه آموزق و توانمندسازی کارآفرینی سالمت تامزاپ  -

 همكاری کمیته فرهنگ سازی و ترویج با معاونت دانشجویی دانشگاه -

در  TTO) و ارائه زیرساخت های ایجاد شده در گروه TTO دعوت از آقای دکتر علی علیزاده منئول گروه انتقال فناوریب -

راستای نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص تدوین و تصویب پیوست فناوری پایان نامه ها و 

 پروژه های تحقیقاتی در سیزدهمین جلنه کارگروه
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 همکاری در اجرای شیوه نامه پایان نامه های محصول محور .2

بنیار مهمی را در توسعه اقتصاد دانش بنیان ایفا می کند. استفاده از انجام پ وهش های کاربردی هدفمند در دانشگاه ها نقش 

قابلیت های علمی و پ وهشی دانشجویان شاال به تحصیل در دانشگاه و بوی ه بهره مندی از ظرفیت های دانشجویان در مقاطع 

یر گرار بر حفظ و ارتقاء سالمت جامعه های فناورانه و ابداع و اختراع محصوفت تاثتحصیالت تكمیلی برای به انجام رساندن طر 

هدفی است که تحق  آن می تواند به صورتی بنیادین شكوفایی نظام آموزق دانشگاهی کشور را به دنبال داشته باشد.این شیوه 

دوین ها تهای فناورانه محصول محور و در راستای حمایت از این طر نامهبا هدف تعیین خطوط راهنما برای اجرای پایان نامه

-نامهبرای مدیریت و اجرای پایان ی راضوابط مدون سیاست هماهنگ و) 31بپیوست رود مفاد این شیوه نامه شده است. انتظار می

 سازی و خل  ثروت هموار سازد.های فناورانه محصول محور فراهم آورده و راه را برای تجاری

 اهداف

های  نامههای جامعه نگر در نظام سالمت، از طری  اجرای پایانانش و فناوریفنی و خل  دحمایت از تولید، توسعه و انتقال دانش

 گیری از توان علمی اساتید و دانشجویان شاال به تحصیل در دانشگاه علوم پزشكی تهران از طری :محصول محور با بهره

 های دانش بنیان در کشورکمر به توسعه فناوری 

 اساتید و دانشجویان دانشكده در حوزه فناوری و تولید و تجاری سازی محصوفت فناورانههای علمی و فنی افزایش توانمند 

 های درون و برون از دانشگاه و تعامل سازنده با ب ش صنعت کشور بخصوصی و مندی فراگیر ازمنابع و تجربیات و مهارتبهره

 دولتی)

 فناورانه آموختگان ماهر در فناوری و توانمند در تجاری سازیتربیت دانش 

 سایت مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاهو پشتیبانی . طراحی 3

نیز جهیت  مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه امروزه یكی از ملزومات فعالیت و ارائه خدمات مجازی و اطالع رسانی، 

رسانی فعالیت های دفتر، بازاریابی، در دسترس بودن فرم کاربرگ های م تل ، اطالع رسانی در خارج از مرزهیای جغرافییایی   اطالع

کننیدگان، تیا حید    کرد که با توجه به آمار مراجعیه  9391در سال  //:sicon.tums.ac.ir httpاقدام به طراحی سایت به آدرس 

   د.مندان قرار دهمفیدی در اختیار عالقه مناسبی تواننته اطالعات
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 ها و راهکارهای اصولی پیش رو، چالش افق

 های جامعه ارتباط دانشگاه و صنعت یعنی جاری شدن علم در شاهرگ

در دهنده اهمیت ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت و لزوم برقراری همكاری بیشتر در این زمینیه اسیت.   توجه به این نكات نشان

ها و پ وهشگران به حل مشكالت و  های جامعه بوده تا دانشگاهها در شاهرگواقع این ارتباط به معنى جارى شدن علم دانشگاه

 های روزمره جامعه کمر کنند.چالش

ب ش صنعت و  تعامل های تولید و مصرف علم در کشور است؛ ارتباطی که حاصلیكی از حلقه «ارتباط صنعت و دانشگاه»

 طور خاص، بهبود رابطهو به« تقاضای دانش»و نظام « دانش عرضه»نظام  برای بهبود رابطه ها است..در دانشگاه یتوانایی علم

تعری  و این دو نظام، نهادهای واسطی بین این دو ب ش  از نهادهای منتقیم زیرمجموعهفزم است فارغ صنعت و دانشگاه 

و مراکز رشد از این دست  بنیانهای دانششرکت های فناوری،پارککارهای ارتباطی محق  شود.  و تا ساز ایجاد گردد

خوبی توانند این ارتباط را بهچنین نهادهایی هنتند که می ،که برای تكمیل نظام ملی نوآوری شكل ای هنتندنهادهای واسطه

 شود.آن به محل مصرف منتقل می های واسط از منبع تولیدبرقرار کنند. دانش از طری  این حلقه

 یک فرهنگ غلط:

اندرکاران اصلی صنعت کشورمان از طرفی دیگر شاهد ترویج فرهنگ الطی در جامعه هنتیم که براساس آن هرچند اکثر دست

شوند. و می شوند، با دانشگاه بیگانهالتحصیالن به عرصه اجرا وارد میها هنتند ولی وقتی همین فارغالتحصیالن دانشگاهفارغ

نیز دانشگاه را در امور صنعتی، خالصه اینكه دانشجو، استاد و دانشگاه تقریبا  با صنعت و تولید ارتباط خوبی نداشته و صنعت 

توان نتیجه گرفت محدود بودن بنابراین می نیز در اننجام آنها نقشی اندک دارد.ریزی منتمر پندارد و برنامهتجربه میکم

گاه با صنعت منجر به آن شده که تحقی  و نوآوری در صنعت کمتر به وجود آید و اتكا به تكنولوژی خارجی ادامه ارتباط دانش

 پیدا کند.

عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت های بنیاری از سوی مراکز آموزق توان چنین گفت که مشكالت و محدودیتطور کلی میبه

های درسی و نیازهای ها، ارتباط ضعی  میان برنامهمواردی چون آموزق محوری دانشگاه توان بهوجود دارد که از آن میان می

توجه به بهنازی نیروی اننانی، ضوابط و مقررات  صنعت، نبودن روحیه کارگروهی و کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی، عدم

گراری در تحقی  و توسعه، عت به سرمایهو پاگیر اداری و مالی متفاوت میان دانشگاه و صنعت و گرایش نداشتن صن دست

توجهی جایگاه سازمانی ضعی  ارتباط دانشگاه و صنعت، بنداشتن ساختار منتقل در تشكیالت دانشگاهی و پرسنل ثابت) کم

های صنعتی در ارتقای اعضای هی ت علمی، نبود محتوای کیفی و مفید صنایع به خدمات دانشگاه، منظور نكردن فعالیت

 ی کارآموزی و از همه بدتر وابنتگی روحی و فكری صنایع به خارج از کشور اشاره کرد.هادوره

 :پیشنهاد و راهکارها

شیود امیا بیرای عبیور از ایین مشیكالت عیالوه بیر راهكارهیای          هرچند که مشكالت موجود تنها به موارد اشاره شده ختم نمیی 

 شود:دانشگاه به مواردی اشاره میای دفتر ارتباط با صنعت شده در قالب برنامهتبیین

 نامه اجرایی تشویقی امورتوسعه فناوری وارتباط باصنعت دانشگاهتدوین وتنظیم آیین 

 هانامه پرداخت بافسری طر تدوین وتنظیم آیین 

 های اعضاهای صنایع و توانمندیتشكیل بانر اطالعاتی از نیازمندی 
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 های خدماتیهای کاربردی وارائه فعالیتمنظور حمایت و تشوی  پروژهبهمند کردن ارتباط دانشگاه وصنعت ضابطه 

 های تحقیقاتی دانشجویان و مت صصان در صنعت،اعطای ارزق و اعتبار به فعالیت 

 هانامهتعری  مشكالت صنعت در قالب پایان 

 ها،های تحقیقاتی با همكاری صنعت در دانشگاهت سیس آزمایشگاه 

  های م تل  دانشگاهی،ای دررشتهو مشاورهایجاد مراکز پ وهشی 

 ،تبادل نیروی اننانی بین دانشگاه و صنعت 

  ،ارتقای درجه علمی اساتید دانشگاه برمبنای همكاری آنها با صنعت 

 های جدید دانشگاهی،مشارکت صنعت در ایجاد رشته 

  کارآموزی تابنتانی دانشجویان در واحدهای صنعتی 

 های آموزشی، در فعالیت گیری از مت صصان صنعتبهره 

 ،افزایش کمّی و کیفی بازدیدهای علمی دانشجویان و استادان از ت سینات صنعتی 

 ها، های کوچر تحقیقاتی استاد محوری مورد نیاز صنعت در جوار دانشگاهایجاد هنته 

 ها بر ارتقای آنها، ت ثیر قراردادهای صنعتی منعقد شده میان اعضای هی ت علمی و سازمان 

  ارشد و دکتری با سابقه کار در صنعت، اولویت پریرق دانشجویان مقاطع کارشناسی 

  بر نیازهای جامعه صنعتی تدوین دروس دانشگاهی مبتنی 

کاربردی در ها با تحقیقات یابد که دانشگاهدر پایان باید توجه داشت که ارتباط مدثر میان دانشگاه و صنعت زمانی تحق  می

  صدد انتقال فناوری برآیند و این امر بدون نهادینه کردن پ وهش در صنعت و همچنین، برآورده ساختن نیازهای آموزشی

مت صصان مینر ن واهد شد.
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 فصل دوم

 ضمائم و پیوست ها
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علوم پزشکی و خدمات شیوه نامه حمایت از پروژه های تولید و خلق ثروت مبتنی بر دانش دانشگاه -1پیوست 

 بهداشتی درمانی تهران
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 سیاستی افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت در حوزه معاونت آموزشی -بسته حمایتی

 

 

 

 

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ها پیوست و ضمائم   

73 
 

افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت در حوزه غذا و داروسیاستی  -بسته حمایتی  
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سیاستی افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت در حوزه معاونت توسعه -بسته حمایتی  
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 دستوالعمل اجرایی طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه  -3پیوست 

های دانشگاه در حوزه پ وهش، نیاز روز افزون صنایع، دستگاه های اجرایی و موسنات دولتی و خصوصی به توانمندیمقدمه: 

ودن دانش اقتصادی جامعه و ضرورت اجرائی نم -آموزق و خدمات فنی و مشاوره و همچنین نقش دانشگاه در توسعه اجتماعی

های جدید دانشگاه، استفاده بهینه از امكانات دانشگاه و انتقال تجربه از سطح اجرا به دانشگاه همواره متضمن یر و یافته

ارتباط منطقی و پایدار میان صنعت و دانشگاه است. هدف دستور العمل اجرائی حاضر قانونمند کردن و تنهیل ارتباط دانشگاه 

  المللی است.ر سطح ملی و بینبا حوزه خارج دانشگاه د

  : کلیات1ماده 

های اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت که در قالب مفاد این دستور العمل انجام فعالیت 1-1

  شود یر ارزق تلقی شده و تالق در این راستا مورد حمایت و تایید دانشگاه خواهد بود.می

هم وانی با ماموریت  ای کهقیقاتی و خدماتی اعم ازآزمایشگاهی، آموزشی و خدمات فنی و مشاورههای تحکلیه طر  1-2

دانشگاه از قبیل صنایع، موسنات خصوصی و دولتی تامین گردد  از از خارج آن اعتباری منابع دانشگاه داشته و بیش از نیمی از

  مشمول این دستور العمل می باشد.

های تمام وقتی، ح  محرومیت از مطب و های مرتبط با صنعت موضوع این دستورالعمل، مغایرتی با فعالیتانجام فعالیت 1-3

 شود، ن واهد داشت. سایر امتیازاتی که با رعایت مقررات مربوطه مشمول اعضای هیئت علمی دانشگاه می

  : تعاریف2ماده 

های اداری، صنعتی و خدماتی داخل ها و سایر مجتمعها، مراکز، نهادها، شرکتانها، سازم به کلیه موسنات، وزارت انه صنعت:

  شود که طرف قرارداد دانشگاه باشند.و خارج کشور اعم از دولتی و ایر دولتی اطالق می

از کلیه نیازهای پ وهشی، آموزشی، فنی، مشاوره ای و سایر خدمات درخواست شده از طرف صنعت که بیش از نیمی  طرح:

  اعتبار آن را تامین نموده باشند.

هرگونه ماموریت عضو هیات علمی و کارکنان دانشگاه به صنعت در صورتی که وظای  آموزشی و پ وهشی جاری وی  تبصره:

  شود.ای موضوع این دستورالعمل تلقی میم تل نگردد با موافقت دانشكده یا مرکز مربوطه به عنوان خدمات مشاوره

 باشد. شود که مندول منتقیم اجرا و پیشبرد موضوع طر  میو یا افرادی حقیقی و یا حقوقی اطالق می به فرد مجری:

 

 

 : شورای همکاری دانشگاه و صنعت3ماده 

های فیمابین دانشگاه و صنعت و نظارت بر حنن اجرای این دستورالعمل شورای همكاری دانشگاه و به منظور تقویت همكاری

شود با ترکیب و مش صات زیر برای یر دوره چهار ساله که عضویت در این دستورالعمل شورا نامیده می صنعت که از این پس

  باشد، تشكیل می گردد.اعضا آن قابل تمدید می

  اعضاء شورا 3-1 

 اعضای این شورا به شر  ذیل است :  
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  رئیس دانشگاه بعنوان رئیس شورا -

 شورا معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه به عنوان دبیر -

  معاون آموزشی دانشگاه -

  معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه -

  معاون ارا و دارو دانشگاه -

 معاون بهداشت دانشگاه  -

  معاون درمان دانشگاه -

 مدیر توسعه فناوری دانشگاه -

  ها با پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری و ابالغ رئیس دانشگاهیا پ وهشكدهها نفر از روسای دانشكده 8 -

نفر از خبرگان و یا مدیران در صنعت، وزارت بهداشت و مدیران ارشد اجرائی کشور با پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری و  8 -

  ابالغ رئیس دانشگاه

  وظایف شورا 3-2

 از:وظای  شورای صنعت دانشگاه عبارت است 

 فناوری  های ارتباط با صنعت وگزاری و تدوین استرات یسیاست -

 فناوری  های سافنه و بلند مدت دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت وتصویب برنامه -

 های مرتبط تصویب دستورالعمل -

 تصویب تعرفه خدمات قابل ارائه دانشگاه به صنعت  -

  ارتباط با صنعت دانشگاهبررسی گزارق عملكرد مالی فناوری و  -

  فناوری دانشگاه های کوتاه مدت و بلند مدت ارتباط با صنعت وبررسی گزارق پیشرفت برنامه -

  فناوری دانشگاه های ارزیابی ارتباط با صنعت وتصویب شاخب -

 شیوه برگزاری جلسات شورا 3-3

  بدون ح  رای در جلنات شورا دعوت خواهند شد.ها و یا مراکز حنب نیاز با دعوت دبیر شورا روسای دانشكده -

  جلنات شورا با حضور نص  به عالوه یر اعضاء رسمیت خواهد یافت. -

 : مدیریت توسعه فناوری 3ماده 

یكی از زیر مجموعه های حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیریت توسعه فناوری می باشد. این مدیریت متشكل از 

صی: ثبت اختراعات و ابداعات، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان، ارتباط با صنعت و تجاری سازی بوده و چهار گروه ت ص

حنب مورد به عنوان بازوی اجرایی و کارشناسی آن به شمار می رود.  همچنین دارای یر شورا به نام شورای همكاری 

بر عهده داشته و با معاون تحقیقات و فناوری و کمیته  دانشگاه و صنعت می باشد که منئولیت سیاست گراری های کالن را



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

های ت صصی ارتباط با صنعت و فناوری در ارتباط منتقیم است.  کمیته های ت صصی اجرایی ارتباط با صنعت و فناوری نیز 

 تمام تصمیمات استرات یر را ات اذ می نمایند و در ارتباط با مدیریت توسعه فناوری می باشند.  

   کمیته اجرائی ارتباط با صنعت: 7ماده 

به منظور تنهیل و تنریع در اجرای این دستورالعمل و مصوبات شورای همكاری دانشگاه و صنعت، کمیته اجرایی ارتباط با 

شود با ترکیب و وظای  زیر در معاونت تحقیقات و فناوری صنعت که منبعد در این دستورالعمل کمیته اجرائی نامیده می

  گردد.برای یر دوره چهار ساله که عضویت اعضا آن قابل تمدید می باشد، تشكیل میدانشگاه 

  عضاء کمیته اجراییا 7-1

 اعضای این کمیته به شر  ذیل است: 

  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه بعنوان رئیس کمیته -

  مدیر توسعه فناوری سالمت دانشگاه بعنوان دبیر کمیته -

 دانشگاه وسعه مدیریت و برنامه ریزی منابعنماینده معاونت ت -

  نماینده معاونت ارا و دارو دانشگاه -

  نماینده حقوقی دانشگاه -

 دانشگاه نماینده معاونت بهداشت -

 دانشگاه نماینده معاونت درمان -

  مدیر امور پ وهش دانشگاه -

  مدیر ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات دانشگاه -

  ی مراکز رشد دانشگاه با پیشنهاد مدیر دفترتوسعه فناوری و ابالغ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاهیر نفر از روسا -

نفر از روسا یا معاونین پ وهشی مراکز تحقیقاتی با پیشنهاد مدیر توسعه فناوری و ابالغ معاون تحقیقات و  3یر الی  -

  فناوری دانشگاه

  ها به پیشنهاد مدیر دفتر توسعه فناوری و ابالغ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاهدانشكدهنفر از معاونین پ وهشی  3یر الی -

 وظایف کمیته اجرایی  7-2

 وظای  کمیته اجرایی ارتباط با صنعت عبارت است از:

  های ارتباط با صنعتبررسی و تصویب طر  -

 نها و شیوه های اجرائی مرتبط با آتهیه و پیشنهاد دستورالعمل -

 تعیین سهم دانشگاه، مجری و سایر موارد مشابه با رعایت مفاد این دستورالعمل -

 بررسی امكانات و توانمندیهای دانشكده ها و مراکز بمنظور تفویض و راه اندازی شورای محیطی ارتباط با صنعت -

 بررسی و تصویب مصوبات شوراهای محیطی  -
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 ها حنب مورد و با رعایت دستورالعملتعیین مجری برای سفارشات بدون متولی اجرایی، ناظر و داور برای طر  -

 های پیشنهادی کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه طر  های ارتباط با صنعت  تهیه برنامه -

 های ارزیابی ارتباط با صنعت تهیه و پیشنهاد شاخب -

 ای آموزشی به گروه ارتباط با صنعتهبررسی و پیشنهاد برنامه -

 انجام سایر تكالی  محوله از طرف شورا در راستای این دستورالعمل -

 شیوه برگزاری جلسات کمیته اجرایی  7-3

 جلنات کمیته اجرائی ارتباط با صنعت با حضور نص  به عالوه یر اعضا رسمیت خواهد یافت. -

 شكیل خواهد شد.  جلنات بصورت ماهیانه و بر حنب نظر اعضا ت-

  : گروه ارتباط با صنعت دانشگاه9ماده 

گروه ارتباط با صنعت دانشگاه یكی از گروه های مدیریت توسعه فناوری دانشگاه است که بعنوان دبیرخانه کمیته اجرایی،  9-1

مصوبات کمیته اجرایی گیری و اجرای ها، تشكیل جلنات، پیمنئول اربالگری و ممیزی طر  های واصله، سازماندهی کارگروه

  خواهد بود.

دانشگاه جهت ایجاد ساختار سازمانی همراه با پرسنل مناسب و تامین منابع کافی برای گروه ارتباط با صنعت و مدیریت  9-2

 توسعه فناوری دانشگاه، اقدامات فزم بعمل می آورد.

های دانشگاه ه مراکز تحقیقاتی منتقل و یا معاونتبه منظور هماهنگی در گزارق عملكرد ارتباط با صنعت دانشگاه، کلی 9-3

کنند، موظفند یر نن ه از قرارداد و یا اسناد مربوطه را که بیانگر موضوع، حجم مالی و که راسا  با صنعت قرارداد منعقد می

 زمان قرارداد باشد به گروه ارتباط به صنعت ارسال نمایند.  

های اجرایی مورد نیاز، ها و شیوهاست برای تهیه پیش نویس دستورالعملگروه ارتباط با صنعت دانشگاه موظ   9-3

 هائی را از میان کارشناسان و اساتید خبره تشكیل دهد.کارگروه

گروه ارتباط با صنعت دانشگاه موظ  است با تهیه دستور العملی که پس از تایید کمیته اجرایی به تصویب شورا می  9-7

ارتقا ، فرصت مطالعاتی، پرداخت مالی و ایره ) اعضای هیئت علمی دانشگاه که در ارتباط با صنعت  رسد، شرایط تشوی  بامتیاز

 فعال می باشند را فراهم کند.    

 گروه ارتباط با صنعت دانشگاه موظ  است سیاست ها ی دانشگاه و مصوبات کمیته اجرایی را اجرا نماید.   9-9

موظ  است پروژه ها را ارزیابی و پس از تصویب کمیته اجرایی، قرارداد های مربوطه را گروه ارتباط با صنعت دانشگاه  9-9

 منعقد نماید.

  : شورای محیطی ارتباط با صنعت دانشگاه9ماده 

شورای محیطی در تعدادی از پ وهشكده ها، دانشكده ها و مراکز تحقیقاتی به تش یب کمیته اجرایی ارتباط با صنعت .9-1

 ردید.تشكیل خواهد گ



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

اعضای شورای محیطی: اعضای شورا توسط معاون پ وهشی دانشكده و یا مرکز تحقیقاتی پیشنهاد و توسط رئیس  9-2

دانشكده یا مرکز ابالغ دوره دو ساله صادر و نن ه ای از احكام صادره جهت اطالع معاونت تحقیقات و فناوری ارسال خواهد 

 نفر خواهد بود.   8شد.  تعداد اعضا حداقل 

بنا به تفویض شورای صنعت دانشگاه به کمیته اجرایی ارتباط با صنعت، با تایید کمیته اجرایی وظای  شورای  :1تبصره

 محیطی به شورایی که در دانشكده ها و یا مراکز تحقیقاتی تشكیل شده باشد، محول می گردد.  

پیشنهاد رئیس دانشكده یا مرکز تحقیقات برای یر  رابط ارتباط با صنعت به عنوان یكی از اعضای شورای محیطی با :2تبصره

 دوره دو ساله به مدیریت توسعه فناوری دانشگاه معرفی می گردد.  

  وظایف شورای محیطی: 9-3

 ارائه توانمندی های دانشكده ها و مراکز تحقیقاتی به دفتر مدیریت توسعه فناوری دانشگاه  -

 شی مرتبط با صنعت در قالب پایان نامه های تحصیالت تكمیلی برنامه ریزی در جهت هدایت طر  های پ وه -

 ارزیابی طر  های واصله و ارسال نتایج طی صورتجلنه تنظیمی به کمیته اجرایی ارتباط با صنعت  -

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

می تواند تصویب طر  های تا سق  اعتباری مش ب از بودجه را به شوراهای محیطی دانشكده  ارتباط با صنعتاجرایی  کمیته

 ها و مراکز تحقیقاتی منتقل تفویض نماید .

 : امور مالی 8ماده 

خدمات ها، دانشكده ها و مراکز تحقیقاتی موظفند پیشنهاد تعرفه کلیه های دانشگاه، پ وهشگاه و پ وهشكدهمعاونت 8-1

های موجود خود را اعم از تعرفه مصوب و ایرمصوب سالیانه بر اساس بهای تمام شده که به نحوی آزمایشگاهی و دستگاه

های همكاری با صنعت مورد استفاده قرار گیرند به دانشگاه اعالم تا پس از تصویب در شورای صنعت تواند جهت انجام طر می

  به مورد اجرا گراشته شود.

قرارداد هایی توسط گروه ارتباط با صنعت منعقد می شود که بیش از نیمی از هزینه های مربوطه توسط ارگان دولتی یا  8-2

 ایر دولتی خارج دانشگاهی تامین گردد، در ایر اینصورت مشمول طر  های پ وهشی معاونت تحقیقات و فناوری می گردد.   

برای طر  های خدماتی و  %90طر  های ارتباط با صنعت حداکثر تا سق  با تصویب کمیته اجرایی، ت صیب بافسری  8-3

 درصد آن به معاونت تحقیقات و فناوری و مابقی به واحد مربوطه ت صیب خواهد یافت.   80پ وهشی ارتباط با صنعت کنر که 

درصد  38با صنعت تا سق  درصد سهم دانشگاه و به تش یب کمیته اجرایی ارتباط  8از کل اعتبار طر  های خدماتی،  8-3

های سهم واحد مربوطه جهت هزینه های تنهیالت آزمایشگاهی و فضا و خدمات، مابقی سهم مجری جهت تامین کلیه هزینه

 مربوط به هزینه های پرسنلی، مواد و وسایل مصرفی، خرید وسایل ایرمصرفی، مالیات و نظارت اختصاص خواهد یافت.  

 پس از اطالع رسانی گنترده به مجریان قابل اجرا می باشد.   9/90/16 از تاری  1-9: بند 1تبصره 

با تش یب کمیته ارتباط با صنعت سهم دانشگاه و واحد مربوطه برای سازمان های خاص ب ستاد سلولهای بنیادی، : 2تبصره 

 بنیاد ملی ن بگان و ...) قابل ب شش خواهد بود.
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طر  مواد و تجهیزات ایر مصرفی خریداری شود در گزارق نهایی شماره و پالک در صورتی که از محل هزینه های  :3تبصره 

 و تایید مرکز ضمیمه گردد.

از سهم بافسری خود را به همكاران فعال در حوزه مربوطه  %10واحدهای م تل  دانشگاه مجاز هنتند حداکثر تا  :3تبصره 

 نظارتی شود. پرداخت نمایند. مابقی سهم باید صرف فعالیت های پ وهشی و

درصد قرارداد  10قراردادهایی که منجر به ارائه گواهی کیفیت محصول صنعت با آرم دانشگاه گردد، سهم دانشگاه  8-7

 محاسبه و به تش یب کمیته اجرایی ارتباط با صنعت به معاونت تحقیقات و فناری و واحد مربوطه ت صیب داده خواهد شد.  

له و تنویه نهائی منوط به تایید صنعت بکارفرما) و یا ناظر طر  بوده ومجریان طر  پرداخت مبلغ طر  در هر مرح 8-9

  ای و پایان کار را به گروه ارتباط با صنعت تحویل نمایند.موظفند گزارشات مرحله

 در صورتی که حاصل طر  منجر به تولید محصول یا اختراع شود حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه مطاب  مقررات 8-9

جاری ثبت ابداع و اختراع اعمال شده و استفاده از نام، آدرس، و آرم دانشگاه روی محصول منوط به تایید کمیته اجرایی 

 باشد.می

جبران کلیه خنارات احتمالی ناشی از تعلل در اجرای  همچنین بیمه و مالیات، جمله از طر  با مرتبط های هزینه کلیه 8-8 

ه از دستگاهها، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی بعهده مجری طر  بوده و با ت لفات در این طر  ها و یا قصور در استفاد

زمینه طب  آیین نامه انتظامی هیئت علمی رفتار خواهد شد. نظارت بر حنن اجرای طر  نیز بر عهده دانشكده یا مرکز 

ا جهت اطالع به آن دانشكده یا مرکز تحقیقات مربوطه می باشد. گروه ارتباط با صنعت موظ  است که یر نن ه از قرارداد ر

 ارسال نماید.

. مرجع حل و فصل اختالفات احتمالی میان مجری و دانشگاه یا واحدهای تابعه با واحد های خارج دانشگاه در اجرای 8-6

بود و رای صادره آیین نامه مالی و معامالتی نمایندگان معاونت پ وهشی دانشگاه خواهد  11ها، کمینیون موضوع ماده طر 

 توانند مراتب را به مراجع ذیصال  ارجاع دهند. برای طرفین فزم افجرا است. در صورت عدم حل اختالف، طرفین می

 کلیه قرار داد های موضوع این دستورالعمل با امضای معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه معتبر خواهد بود.   8-15

به  97/8/16تبصره در شانزدهمین جلنه شورای صنعت دانشگاه مور   9بند و  81و ماده  9این دستور العمل مشتمل بر 

 تصویب رسید و از تاری  تصویب قابل اجرا می باشد.   
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 راهنمای ثبت طرح در پژوهشیار -7پیوست 

 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

راهنمای مراحل ثبت طر  در پ وهشیار، دفتر همكاری دانشگاه، صنعت و جامعه از زمانی که مجری، طر  را در پ و هشیار وارد 

قرار می  "طر  آماده به قرارداد"قرار می گیرد تا مرحله ای که طر  در وضعیت،  "طر  جدید "می کند و طر  در وضعیت 

 گیرد به شر  ذیل می باشد.  

 پژوهشیار:  ثبت طرح در

، مطاب  با تعاری  و طر  تحقیقاتی دفتر همكاری دانشگاه و صنعتو  طر  خدماتیمجری طر  پس از قرائت تعاری  

وی گی های طر ، نوع طر  را مش ب می نماید.  در صورتی که مجری طر  مرکز هدف را دفتر همكاری دانشگاه و 

 صنعت انت اب نماید و ضعیت طر  در پ وهشیار به صورت طر  جدید در می آید. 

 

 : دفتر همکاری دانشگاه و صنعت ریف طرح های خدماتیتع

 -شده از مرکزی خارج از دانشگاه می باشند که یر خدمت خاص را بهمچون خدمات آزمایشگاهی این طر  ها سفارق 

ای و...) در داخل دانشگاه درخواست نموده است و در دفتر ارتباط با صنعت پیگیری خواهند خدمات آموزشی، خدمات مشاوره

 .شد

 :تعریف طرح تحقیقاتی دفتر همکاری دانشگاه و صنعت

شود بنابراین هنگام ثبت این نوع از طر  ها این طر  ها جنبه پ وهشی داشته و اعتبار آن از خارج از دانشگاه ت مین می 

ها نیز از دفتر ضروری است که مرکز هدف را دفتر همكاری صنعت و دانشگاه انت اب نمایند. منیر پیگیری این نوع طر 

 .همكاری دانشگاه و صنعت خواهد بود

 

 طرح: طرح جدید  وضعیت

 . بررسی طرح و ضمائم آن 1

در این مرحله ابتدا تمامی قنمت های پروپوزال شامل چكیده طر ، ثبت طر ، مش صات مجریان و همكاران، روق اجرا، 

 جدول زمان بندی، جدول هزینه ها و ضمائم توسط کارشناسان بررسی می گردد.

 تحقیقاتی.تطبیق موارد با چک لیست های طرح خدماتی و 2

بر اساس نوع طر  با چر لینت مربوطه مطابقت داده می شود. در صورتی که منطب  با چر لینت نباشد  به مجری اعالم می 

گردد و با ارسال نامه از مجری خواسته می شود که موارد را در پروپوزال تكمیل نماید.  پس از تكمیل موارد به صفحه طر  

 قبل از تصویب منتقل می گردد.  

 وضعیت طرح: طرح قبل از تصویب

 . کمیته اخالق 1



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

به منظور کوتاه نمودن فرایند طر  در این مرحله، طر  های تحقیقاتی که نیاز به مصوبه کمیته اخالق دارند به کمیته اخالق 

 دانشگاه ارسال می گردند.    

 . کمیته اجرایی ارتباط با صنعت 2

طر  های بررسی شده به ترتیب تاری  ارسال به پ وهشیار در کمیته اجرایی ارتباط با صنعت که در هفته آخر هر ماه بر گزار 

 می شود مطر  می شوند. وضعیت طر  ها به سه حالت مصوب، مصوب مشروط و رد تعیین می گردد. 

 وضعیت طرح: طرح بعد از تصویب

 .طرح مصوب1

 ردد، آماده به قرارداد بوده به مجری اعالم می گردد و پیام کوتاه نیز ارسال می گردد بیر روز).  در صورتی که طر  مصوب گ

 .طرح مشروط2

در صورتی که طر  مشروط اعالم گردد، جهت انجام اصالحات به مجری نامه ارسال می شود بیر روز).  پس از دریافت پاس  

ر بر اساس تصمیم کمیته اجرایی یا طر  مجدد در جلنه بعد کمیته مجری به سوافت در صورت تایید پاس  ها توسط ناظ

مطر  می گردد و یا به وضعیت آماده به قرارداد درمی آید. در صورت عدم تایید ناظر، مجدد به مجری اعالم می گردد و پیام 

 کوتاه نیز ارسال می گردد.  

 .طرح رد شده 3

عالم می گردد و پیام کوتاه نیز ارسال می گردد بیر روز) و طر  بایگانی در صورتی که طر  رد شده اعالم گردد، به مجری ا

 می گردد.  

 . تهیه صورتجلسه 3

 در پ وهشیار صورتجلنه تنظیم می گردد.  

 وضعیت طرح: آماده به قرارداد

 .مراحل تنظیم قرارداد1

شد به مجری اعالم می گردد ب یر روز) و پس از دریافت پاس  کمیته اخالق، در صورتی که مصوبه کمیته اخالق را داشته با

سوافت عقد قرارداد برای مجری ارسال می گردد ب یر روز). به محض دریافت پاس  مجری به سوافت قرارداد بمدت زمان در 

 این قنمت 

 

بررسی می بنتگی به مجری دارد)، کارشناسان دفتر موارد مالیات کنر شده، جدول زمان بندی، ثبت درصد مراحل پرداخت را 

 نمایند ب یر روز).  

 . عقد قرارداد2
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در این مرحله  قرار داد به مجری ارسال می گردد ب یر روز) و پس از امضا مجری طر  و بر گشت قرارداد به دفتر همكاری 

ون دانشگاه، صنعت و جامعه ب مدت زمان در این قنمت بنتگی به مجری دارد) به امضا مدیر دفتر ارتباط با صنعت و معا

 تحقیقات و فناوری دانشگاه می رسد.  

 . پرداخت وجه 3

 نحوه پرداخت وجه بر اساس نوع طر  خدماتی و تحقیقاتی متفاوت است.  

 پرداخت وجه طرح خدماتی

 در طر  خدماتی، کل وجه با تایید کارفرما در یر مرحله پرداخت می شود و این نوع طر  ها نیاز به نظارت ندارند.  

در صورتی که وجه طر  به حناب در آمد اختصاصی * واریز شده باشد، حداکثر زمان مورد نیاز برای واریز به حناب مجری 

 یر هفته می باشد. 

  :9181با کد شناسه:  - 8769100118شماره حناب معاونت پ وهشی دانشگاه : بانر ملت به شماره –  

 بابت طر  های ارتباط با صنعت IR03 0980 0000 0000 8769 1001 18شماره شبا: 
 

 پرداخت وجه طرح تحقیقاتی

 در طر  تحقیقاتی پرداخت وجه در بیش از یر مرحله انجام می گیرد.  

 پرداخت اولیه، پس از تحویل اصل فیش واریز و صدور دستور پرداخت به حناب مجری واریز می گردد. 

پرداخت مراحل، شامل: دریافت گزارق پیشرفت و نهایی طر ، تعیین ناظر، ارسال گزارق جهت نظارت، ارسال نامه جرب 

 96اعتبار، ت صیب بودجه ، صدور سند، تایید ناظر و دستور پرداخت می باشد ب مدت زمان دریافت گزارق تا دستور پرداخت 

 ی گردد ب یر روز).  روز ) و با دستور پرداخت به حناب مجری واریز م

  فرایند جذب و پرداخت اعتبارات صنعت به مجریان

 به منظور افزایش سطح رضایتمندی مجریان حوزه صنعت و کاهش زمان پرداخت مجموعه اقدامات ذیل صورت گرفته است. 

 استفاده از بافر -9

 برنامه منظم پایش و نظارت بر فرایند پرداخت های مالی -8

 موازی سازی فرایند های متوالی -3

 اختصاص حناب در آمد با شناسه م صوص دفتر ارتباط با صنعت   -1
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 شیوه نامه ارزیابی طرح های ارتباط با صنعت -9پیوست

 مقدمه

ابزاری وهش بعنوان ها شده است. بدیهی است پ  هشها برای طراحی پ وپیشرفت و توسعه روزافزون دانش بشری سبب افزایش تالق

باشد.  ای برخوردار بوده و پرداختن به نحوه ارزیابی طر  ها از ضروریات مینیرومند در راستای ایجاد تغییر و توسعه از نقش اهمیت وی ه

 حاضر به منظور ایجاد هماهنگی و تنریع در روند ارزیابی و اظهار نظر در خصوص طر  های ارتباط با صنعت می باشد شیوه نامه

 

 تطابق با چک لیست طرح های پژوهشی و خدماتی ارتباط با صنعت -ارزیابی اولیه طرح الف: 

 معیار نوع طرح

 اهداف، روق اجرا، حجم نمونه، جدول هزینه، جدول زمانبندی طرح پژوهشی

 نامه تامین اعتبار طر  یا قراداد با کارفرما

 نامه تامین اعتبار طر  -تطاب  عنوان طر  با نامه 

 تناسب موضوع با حیطه ت صب مجری

 توانایی مجری و تیم اجرایی پروژه برای انجام پروژه

 .ومقافت بررسی می گردد یسواب  علمی و پ وهش ،پروژه بر اساس حیطه فعالیت توانایی مجریان *

 امضا فرم مطالعه پروپوزال توسط مجریان و همكاران

 دیهخروجی طر  منجر به ارائه گواهی یا تایی

 ارسال برای کارشناس کمیته اخالق

 عقد قرارداد

 تاییدکارفرما

 تایید سفارق دهنده در مورد کاربردی بودن، مجری امتیاز فزم را کنب می نماید. *

 طرح خدماتی

)آزمایشگاهی، آموزشی و 

 مشاوره ای(

 روق اجرا، حجم نمونه ، جدول هزینه

 کارفرما / فیش بانكینامه تامین اعتبار طر  / قراداد با 

 تناسب موضوع با حیطه ت صب مجری

 توانایی مجری و تیم اجرایی پروژه برای انجام پروژه

قبل از ارائه طر  در کمیته اجرایی یا  شورای محیطی معیار ها ی فوق به جز تایید کارفرما، توسط کارشناسان  توضیحات

معیارهای فوق طر  در کمیته اجرایی ارتباط با صنعت یا شورای و در صورت داشتن  منتقر ارزیابی می گردد

 محیطی مطر  می گردد.

 

 ب: ارزیابی طرح پژوهشی با منبع خصوصی در کمیته اجرایی یا شورای محیطی

 خیر بله انتظارات موضوع

   تاییدکارفرما اخر گردد ماهیت پروژه

 منجر به ارائه گواهی یا تاییدیه می گردد

 گواهی و تاییدیه فقط با مجوز کمیته اجرایی امكان پریر می باشد.صدور * 

  

   محل اجرا خارج دانشگاه می باشد محل اجرا

   محل اجرا داخل دانشگاه می باشد

   هزینه های دانشگاه لحاظ شده است جذب اعتبار

   میزان اعتبار با نوع پ وهش تناسب دارد

   دانشگاه کنر گرددبافسری  باالسری دانشگاه

 درصد بافسری دانشكده/ مرکز تحقیقات        درصد بافسری معاونت  درصد باالسری
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 ج: ارزیابی طرح پژوهشی با منبع دولتی کمیته اجرایی یا شورای محیطی

 خیر بله انتظارات موضوع

   همكاران طر  ارتباط کاری با وزارت بهداشت دارند ماهیت پروژه

   کارفرما بر پروژه انجام می گیردنظارت 

   ناظر از دانشگاه دارد

   منجر به اخر گواهی یا تاییدیه می گردد

   محل اجرا خارج دانشگاه می باشد محل اجرا

   محل اجرا داخل دانشگاه می باشد

   میزان اعتبار با نوع پ وهش تناسب دارد جذب اعتبار

   استهزینه های دانشگاه لحاظ شده 

   بافسری معاونت کنر گردد باالسری دانشگاه

   بافسری دانشكده / مرکز تحقیقات کنر گردد

  درصد بافسری دانشكده/ مرکز تحقیقات          درصد بافسری معاونت درصد باالسری

 

 د: ارزیابی طرح خدماتی ارتباط با صنعت در کمیته اجرایی یا شورای محیطی

 خیر بله انتظارات موضوع

   منجر به اخذ گواهی یا تاییدیه می گردد ماهیت پروژه

   محل اجرا خارج دانشگاه می باشد محل اجرا

   محل اجرا داخل دانشگاه می باشد

   میزان اعتبار با نوع خدمات تناسب دارد جذب اعتبار

   هزینه های دانشگاه لحاظ شده است

   و تجهیزات اهدایی معادل ریالی خدمات، مواد

   اسناد مالی ارائه گردید

   باالسری معاونت کسر گردد باالسری دانشگاه

   باالسری دانشکده / مرکز تحقیقات کسر گردد

 درصد باالسری دانشکده/ مرکز تحقیقات       درصد باالسری معاونت  درصد باالسری

 

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

  هارتباط با صنعت به شوراهای محیطی دانشگادستورالعمل اجرایی طرح های -9پیوست 
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 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 
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 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 شیوه نامه اعطای گرنت طرح های ارتباط با صنعت -8پیوست 
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 شیوه نامه اعطای گرنت اولین طرح ارتباط با صنعت پژوهشی از بخش خصوصی -6پیوست 

 مقدمه

منطب  با کاربردی  حمایت از پ وهش های راستای در وبا توجه به اهمیت روز افزون ارتقا ظرفیت های تولید علم و فناوری 

 امتیازاعتبارات ت صیب ، شیوه نامه نحوهتعامل موثر پ وهشگران با نیاز های جامعه  اولویت های ملی کشور و کمر به

 تدوین گردیده است.   گروه ارتباط با صنعتت، توسط ارتباط با صنعپ وهشی طر  اولین به  پ وهشی

 

تعری  پ وهشگر پنا دکتری صنعتی در پروژه ها و پایان ، ب ش خصوصیپ وهشی از  اعتباردر این شیوه نامه، میزان جرب 

 ورد توجه قرار گرفته است.  نامه های دانشجو یی م

 

 

 پژوهشی از بخش خصوصی  طرح ارتباط با صنعتاولین : گرنت 1ماده 

 

اعتباری را برای اولین بار این گرنت م تب آن دسته از اعضای هیئت علمی و پرسنل رسمی دانشگاه است که  :شرایط احراز

 جرب نمایند.  ب ش خصوصی از ارتباط با صنعت جهت انجام طر  پ وهشی 

 

پ وهشی از ب ش خصوصی در قالب طر  ارتباط با صنعت، میلیون ریال جرب اعتبار  30به ازای هر  :مبنای محاسبه امتیاز

متناسب با میزان وصولی، نوع، ماهیت و گنتردگی طر  به تش یب کمیته  9یر امتیاز با ضریب پیشنهادی بین صفر تا 

  اجرایی ارتباط با صنعت تعل  می گیرد.
 

 نحوه اجرا:

 

مدیریت به از طری  اتوماسیون را به طر  خود  اطالعات مربوط متقاضی دریافت گرنت، نامه درخواست و پ و هشگران -9

 توسعه فناوری و ارتباط با صنعت ارسال نمایند. 

جهت اخر امتیاز کنب شده را محاسبه و به کمیته اجرایی  گروه ارتباط با صنعت پس از بررسی طر کارشناسان  -8

 گزارق نمایند.تاییدیه،

پ وهشگران و واحد های مرتبط  و تعیین مبلغ گرنت، گرنت را مصوب می نمایندتا کمیته اجرایی پس از تصمیم گیری -3

 اعالم گردد.

 

 

 با پژوهشگر پسا دکتری صنعتی پژوهشی  طرح ارتباط با صنعتاولین : گرنت 2ماده 

 

پ وهشگر پنا در تیم پ وهشی خود یر این گرنت م تب آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه است که  شرایط احراز:

 . .دکتری صنعتی داشته باشند و منبع آن از ب ش خصوصی تامین می شود

 

ریال جرب اعتبار پ وهشی در قالب طر  ارتباط با صنعت یر و نیم امتیاز با  میلیون 30:به ازای هر  :مبنای محاسبه امتیاز

متناسب با میزان وصولی و نوع طر  به تش یب کمیته اجرایی ارتباط با صنعت تعل  می  8تا  صفرضریب پیشنهادی بین 

 گیرد.

 

 نحوه اجرا:



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

مدیریت به از طری  اتوماسیون را به طر  خود  اطالعات مربوط متقاضی دریافت گرنت، نامه درخواست و پ و هشگران -9

 توسعه فناوری و ارتباط با صنعت ارسال نمایند. 

امتیاز گروه ارتباط با صنعت پس از بررسی شر  حال علمی مجری و همكاران طر  و بررسی منتندات طر ، کارشناسان  -8

 گزارق نمایند.جهت اخر تاییدیه،کنب شده را محاسبه و به کمیته اجرایی 

و واحد های مرتبط اعالم  پ وهشگران کمیته اجرایی پس از تصمیم گیری و تعیین مبلغ گرنت، گرنت را مصوب می نمایدتا -3

 گردد.

 

 

 پایان نامه دانشجویی پژوهشی با هدایت  طرح ارتباط با صنعتاولین : گرنت 3ماده 

 
پایان اعتباری را جهت انجام برای اولین بار  این گرنت م تب آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه است که شرایط احراز:

 جرب نمایند.   ب ش خصوصی از نامه دانشجویی 

 

ریال جرب اعتبار پ وهشی در قالب طر  ارتباط با صنعت یر امتیاز با ضریب  میلیون 30:به ازای هر :مبنای محاسبه امتیاز

 متناسب با میزان وصولی و نوع طر  به تش یب کمیته اجرایی ارتباط با صنعت تعل  می گیرد. 8/9تا  پیشنهادی بین صفر

 

 نحوه اجرا:

مدیریت به از طری  اتوماسیون را به طر  خود  اطالعات مربوط متقاضی دریافت گرنت، نامه درخواست و هشگرانپ و  -9

 توسعه فناوری و ارتباط با صنعت ارسال نمایند. 

امتیاز گروه ارتباط با صنعت پس از بررسی شر  حال علمی مجری و همكاران طر  و بررسی منتندات طر ، کارشناسان  -8

 گزارق نمایند.جهت اخر تاییدیه،را محاسبه و به کمیته اجرایی کنب شده 

پ وهشگران و واحد های مرتبط به  کمیته اجرایی پس از تصمیم گیری و تعیین مبلغ گرنت، گرنت را مصوب می نماید تا -3

 اعالم گردد.

 

 :تخصیص اعتبار حمایتی3ماده 

منطب  با میزان اعتبار در قالب بنته حمایتی گرنت به منظور انجام پ وهش بر اساس برنامه مدون حول یر محور پ وهشی 

 ت صیب می یابد. اولویت های ملی کشور 

توسط کمیته اجرایی ارتباط با صنعت تصویب و از تاری  تصویب قابل اجرا می  98/9/17 ماده در تاری  1این شیوه نامه در 

 د.باش
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 هدستوالعمل استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگا -15پیوست 

 )موضوع آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی(

 

 

 

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 
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 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 صنعتی های فرصت مطالعاتی درخواستنحوه ارزیابی دستوالعمل -11پیوست 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  

 مقدمه  

در راستای ایجاد تعامل و تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت و به منظور عملیاتی نمودن دانش و یافته های اعضای هیات 

دستورالعمل استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضا هیات  8ماده به استناد مفاد علمی دانشگاه در ب ش صنعت و جامعه و 

فرصت مطالعاتی نحوه ارزیابی درخواستهای دستور العمل اعضای هیات علمی)  علمی دانشگاه ب موضوع آیین نامه است دامی

  است.گردیده تدوین تهران علوم پزشكی  ت علمی دانشگاهااعضای هیصنعتی 

ایجاد فرصت  صنعتی،تحقیقاتی و توسعه همكاری های علمی و پ وهشی بین دانشگاه و واحد های هدف از معرفی این برنامه 

می  بادل اطالعات و تجارب حاصلهصنعتی و ت تحقیقاتی و ت علمی دانشگاه از عرصه هایابهره گیری اعضای هی وآشنایی 

   کنندگان این فرصتها را در افزایش بازدهی کار در دانشگاه توانمند می سازد.  به طوری که دریافت باشد

ی به پ وهشهای دانشگاهی در راستای نیاز های صنعتی، جهت ده در مراکز رصت مطالعاتیاز ف هدفدر این دستور العمل 

 متقاضی افراد فرصتی برای در حقیقت. است مطالعه و پ وهشتعامل ،اختصاص دادن یر دوره زمانی به  با و جامعه صنعت

 پ وهشیهای  توانایی های حقیقی خود را در دانش پ وهی و فعالیتعت صندر یر و توسعه  با انجام تحقی  که است که

  وده و با نیازهای واقعی صنعت مرتبط به ت صب و حوزه کاری خود از نزدیر آشنا گردند.نماثبات داده و یا  افزایش

 

 تعاریف -1ماده 

است که به  بطور پیوسته یا گننته  : ماموریتی با مدت معین بین سه تا دوازده ماهبلند مدت  صنعتی رصت مطالعاتیف

مطالعات و پ وهش با انجام  داده می شود تابرای تقویت و افزایش توانمندی های پ وهشی واجد شرایط ت علمی اهی اعضای

و با تایید و تصویب دانشگاه در و بنگاه های اقتصادی  صنایع مراکز تحقیقاتی، مورد نظردر یر موضوع خاص های مشترک 

 تمام وقت و ایر تمام وقت می باشد.  که به دو صورت . در این نوع فرصت مطالعاتیحضور یابندفوق الرکر واحد های 

 های تحقیقاتی و ماموریتی برای اعضای هیات علمی متقاضی جهت حضور در واحد : کوتاه مدت صنعتی رصت مطالعاتیف

 صنعتی برای مدت کمتر از سه ماه جهت کمر به رفع مشكالت اولویت دار علمی و ت صصی مورد تایید است. 

 : در هر دوره فرصت مطالعاتی صنعتی می باینت موافقت واحد میزبان کنب گردد. 9تبصره

است متناسب با حوزه ت صصی متقاضی و بنگاه های اقتصادی  ، خدماتییا گروه های صنعتیتحقیقاتی  : موسنهواحد میزبان

این دستورالعمل صنعت بمعنای عام  در  که آمادگی برای پریرق اعضای هیات علمی به عنوان فرصت مطالعاتی را دارد.

  واحدهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی جامعه است. 

 

 صنعتیمطالعاتی  فرصتشرایط  -2ماده 

فرصت مطالعاتی امتیازی است وی ه که بر اساس کنب امتیازات فزم از فعالیتهای موثر و مفید علمی، پ وهشی به اعضای 

 .داده می شوددانشگاه ت علمی اهی
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 افراد واجد شرایط: 2-1

 تمام وقت آموزشی یا پ وهشی دانشگاه  برجنته مربیانو  ستادان، دانشیاران و استادیارانا -

 پیمانیدارا بودن حداقل وضعیت است دامی  -

 دارا بودن صالحیت عمومی و اخالقی  -

 : قبل از اعزام الزامات 2-2

 علم و فناوری کشور  با توجه به اولویت و یا برنامه مش ب پ وهشیطر   /ارائه ایده -

 مرتبط بودن رشته و ت صب عضو هیات علمی با نیاز های واحد صنعتی  -

 میزبان  واحدکنب موافقت اعالم آمادگی و  -

 تامین حداقل امكانات و تنهیالت رفاهی مورد نیاز اعضای هیات علمی  -

 تایید صالحیت واحد میزبان توسط کمیته اجرائی ارتباط با صنعت دانشگاه -

 دانشگاه اجرایی ارتباط با صنعت کمیته  مصوبهدریافت  -

 

 تعهدات اعضای هیات علمی به دانشگاه    -3ماده 

پیشرفت مطالعه و تحقیقات خود را به فواصل معینی یر نن ه از گزارق نماید که  می تعهد تقاضی دوره فرصت مطالعاتیم.-

ناظر و یا کمیته به از طری  واحد متبوع خود نهایی را و گزارق بحداقل در فواصل زمانی سه ماهه)  که تعیین خواهد گردید

 . ارسال نمایداجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه 

اجرایی علل انصراف را به کمیته ر صورت انصراف و یا نیمه تمام گراردن دوره فرصت مطالعاتی، استفاده کننده موظ  است .د-

دانشگاه نباشد اجرایی ارتباط با صنعت رتیكه دفئل ارائه شده مورد تایید کمیته دانشگاه گزارق نماید. در صوارتباط با صنعت 

    امتیازات بهره مندی از فرصت مطالعاتی داخل کشور محروم می گردد.وی از 

 

 در زمینه فرصت مطالعاتی صنعتیدانشگاه اجرایی ارتباط با صنعت وظایف کمیته  -3ماده 

 فرصت مطالعاتی  و یا ایده و برنامه کاری مصوبات مربوط به طر پیگیری  -

 میزبان واحد شیوه ارزیابی متقاضی استفاده و تعیین  -

 بدر صورت لزوم)تعیین ناظر طر   -

  فرصت مطالعاتیادواری و نهایی گزارشات  بررسی و تایید -

صت با کمر عضو هیات علمی استفاده کننده فرتجارب بدست آمده از فرصت های مطالعاتی منتند سازی  -

 مطالعاتی 

 نظارت بر حنن انجام کار  -

 تصمیم گیری در خصوص استفاده مجدد از فرصت مطالعاتی  -

 

 ی دوره فرصت مطالعاتی صنعتیشیوه اجرا -7ماده 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

اجرایی ارتباط با کمیته جهت بررسی به می باینت صنعتی  فرصت مطالعاتیمیزبانی برای ها درخواست کلیه  -

 ارائه شود. دانشگاه صنعت 

و موافقت واحد میزبان از طری  متقاضی می باینت درخواست فرصت مطالعاتی را همراه با سواب  علمی و پ وهشی  -

 مرکز ارائه نماید.   /كدهرئیس دانشبه مدیر گروه 

اجرایی ارتباط کمیته به موافقتنامه به همراه و تایید مرکز ،پیشنهاد طر  متقاضی را پس از بررسی / رئیس دانشكده -

 دانشگاه ارسال نماید. عت با صن

کمیته موظ  است پیشنهاد طر  متقاضی را در اولین جلنه خود بررسی و نتیجه را به متقاضیان فرصت مطالعاتی  -

 اعالم نماید.  

 را بررسی و نتیجه را ظرف دو ماه به متقاضیان میزبانی اعالم نماید. میزبانکمیته موظ  است صالحیت واحد  -

معاونت بین دانشگاه پس از تایید موضوع را برای طی مراحل اداری و صدور حكم به فناوری معاونت تحقیقات و  -

 ارسال نماید.  الملل و معاونت توسعه دانشگاه 

هفتادودومین جلنه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه به ر د 80/1/17ماده در تاری  . 8این دستورالعمل در 

 قابل اجرا می باشد. تصویب رسیده و از تاری  تصویب 
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 12پیوست 

 وزارت بهداشت، درمان وآموزق پزشكی

 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان آموزق پزشكی - دفترتوسعه فناوری سالمت

 بنیان دانش موسنات و ها شرکت های وی گی - 9 شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص های عمومی -الف شاخص های  -ب 

 اختصاصی

گانه ههای سبایست در یكی ازگروهبنیان مییک شرکت دانش

 ذیل قرار گیرد:

 الهایکا کننده کاالی دانش بنیان )مطابق فهرست ( تولید1

دانش فنی باشد  سازیو یا بومیتولید ازطریق  مصوب(

 )نمایندگی و یا وارد کننده تجهیزات نباشد(.

 مصوب).فهرست  تولیدکننده کافی دانش بنیان بمطاب  .9

 نهادینه سازی و بومی سازی دانش فنی از طری  تحقی  و توسعه. .8

 نامه انطباق استاندارد یا تاییدیه معتبر. دارای گواهی .3

ننبت نیروی اننانی تمام وقت در ب ش های ایرپشتیبانی  .1

شرکت با درجه کارشناسی و بافتر فعال در ب ش های مرتبط با 

ل کارکنان تمام وقت، تولید کافهای دانش بنیان شرکت به ک

 درصد باشد. 30حداقل 

 بار باشد. کافی دانش بنیان یا ارتقای آن هر دو سال یر عرضه .8

درصد فروق سالیانه شرکت  7تحقی  و توسعه حداقل  هزینه .6

 باشد

ی فعالیت تحقیق و توسعه و خدمات طراحی مهندس دارای (2

 مرتبط با یكی از کاالهای دانش بنیان باشد.

ی  و توسعه و خدمات طراحی مهندسی مرتبط با فعالیت تحق .9

 یكی از کافهای دانش بنیان باشد.

های ایرپشتیبانی شرکت ننبت نیروی اننانی تمام وقت در ب ش .8

با درجه کارشناسی و بافتر فعال در ب ش های مرتبط با خدمات 

تحقی  و توسعه و طراحی مهندسی شرکت، به کل کارکنان تمام 

 د باشد.درص 80وقت، حداقل 

 8سال قبل حداقل  8 بیا در در یر سال گرشته حداقل یر کاف .3

یا خدمت جدید یا بهبود یافته و یا بهبود فرایند عرضه شده  مورد)

 باشد.

 تولید شرکت حداکثر در حد تولید نمونه آزمایشی یا پایلوت باشد. .1

باشد. خدمات تخصصی دانش بنیانکننده ارایه ( 3  

 فهرست مصوب.انطباق نوع خدمت با  .9

هیای ایرپشیتیبانی    ننبت نیروی اننیانی تمیام وقیت در ب یش     .8

شرکت با درجه کارشناسی و بافتر فعال در ب ش های میرتبط بیا   

ارایه خدمات ت صصی دانش بنیان شرکت، به کل کارکنیان تمیام   

 درصد باشد. 80وقت، حداقل 

هزینه تحقی  و توسعه مرتبط با خدمات ت صصیی دانیش بنییان     .3

 درصد فروق سالیانه شرکت باشد. 7حداقل 

شرکت برابر ییر میلییارد رییال بیه قیمیت       حداقل درآمد سالیانه .1

 باشد. 19ثابت سال 

در یكنال گرشته حداقل ییر قیرارداد ارائیه خیدمات ت صصیی       .8

 دانش بنیان داشته باشد.

 

ثبت قانونی شرکت -الف  

حداقل دو سوم از اعضای هیأت مدیره شرکت، حداقل دو  -ب

 مورد از شرایط ذیل را احراز کنند :

 حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. .9

حداقل سه سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت  .8

 مدیریتی داشته باشند. شرکت و یا سابقه

 داخلی یا یر اختراع بین شدهحداقل یر اختراع ثبت شده ارزیابی .3

 باشند.المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت داشته 

 

نیمی از درآمد ناشی از فروش محصوالت یا خدمات ویا  -ج

دانش بنیان شرکت از طریق قرارداد باشد. فناوری های  

 به استثناي شرکت ها ي دانش بنیان نوپا*، مشروط بر آنکه:

دارای تولید پایلوت موف  همراه با شرکت دانش بنیان نوپا،  .9

 استاندارد و دارای بازار مطمئن

 نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کاف باشد.یا اعالم  .8

 

سابقه بیمه پرداختی -د  

ماه  6نفر از کارکنان تمام وقت شرکت، حداقل  3برای حداقل 

 باشد.

 

 بنیان نوپا :ها ي دانششرکت* 

 شرکت های دانش بنیان نوپا باید همه شاخب های زیر را احراز نمایند:

طراحی و تولید کافی دانش بنیان تولیدکننده و یا دارای برنامه  .9

مورد تایید مرکز رشد یا پارک علم و فناوری مربوط یا ستاد فناوری 

 راهبردی مربوط باشد.

نهادینه سازی و بومی سازی دانش فنی از طری  تحقی  و توسعه  .8

 صورت پریرد.

 دارای عملكرد تحقی  و توسعه باشد. .3

 د.نفر نیروی اننانی تمام وقت باش 8شرکت دارای  .1

 حداقل یر سال از تاری  ثبت آن گرشته باشد. .8

 عدم سوء سابقه و ت لفات مكرر در انجام تعهدات قبلی باشد. .6

دوسوم اعضای هیات مدیره دارای حداقل دو مورد از شرایط زیر  .7

 باشد:

 حداقل مدرک کارشناسی 

  سال سابقه کاری یا علمی مرتبط یا سابقه  3حداقل
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 فلوچارت تاسیس شرکت دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی تهران -13پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منتندات شامل: تكمیل فرم کنب و کار، رزومه متقاضی و همكاران )9

 شده از سوی دانشگاهارسال صورتجلنه اعضای هی ت مدسس و اعالم موافقت با درصد تعیین )8

 ، آگهی روزنامهاساسنامه )3

 

 

 

 

 اعالم به متقاضي
 عدم موافقت

 

اصالح طرح 

 توجيهي

توسعه فناوری و ارتباط با صنعت مدیریتتوسط متقاضی به  9 ارائه درخواست به همراه ارسال منتندات  

ن در کارگروه اجراییمدیریت و مطر  نمودمنتندات در  هبررسی اولی  

رکتارسال به کمیته فناوری دانشگاه جهت بررسی دقی  تر و تعیین سهم دانشگاه از محل فروق ش  

 ارسال به شورای ارتباط با صنعت

8اعالم به متقاضی جهت تكمیل مدارک  

ساله)صدور موافقت نامه ب موقت یر   

 مراجعه به اداره ثبت شرکت ها به صورت آنالین به آدرس

http:// irsherkat.saa.ir 

 ثبت شرکت، موسنه یا تعاونی

3تحویل مدارک ثبت شرکت به مدیریت جهت بایگانی در پرونده  

 آااز فعالیت شرکت

جهت ارزیابی و تش یب صالحیت شرکت و موسنه دانش بنیان توسط   /http:// daneshbonyan.irورود اطالعات در سایت 

 معاونت فناوری ریاست جمهوری و دریافت مجوز دانش بنیان

تهاصالح طرح توجيهي و ارسال مجدد به کمي  

جهت رفع نواقص اعالم به متقاضي  

 

موافقتعدم   

  اعالم به متقاضي
 عدم موافقت

 موافقت

 موافقت

 موافقت
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 13پیوست 
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 آیین نامه شورای فناوری سالمت وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی کشور -17پیوست
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 حق امتیاز انحصاری، مالکیت فکری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری -19پیوست 

 مقدمه

ح  امتیاز انحصاری و مالكیت فكری شامل کلیه فعالیت های تحقیقاتی که به نوعی منجر به تولید محصول، پیشبرد یر روق 

اولین قدم در فرآینید تحقیقیات جدیید و نیوآور میی       (Patent)و یا توسعه فرایندی تولیدی می گردد، می باشد. ثبت اختراع 

عه فرایندی تولیدی منجر به کنب حقوق مادی از قبیل پروانه یا مجوز تولیید و  باشد. در صورتی که پیشبرد یر روق و یا توس

شود نیز حقوق مادی آن مشمول این آیین نامیه  خواهید بیود حتیی اگیر       (Royalty)یا انعقاد قرارداد کنب درآمد ح  امتیاز 

اهم آوردن زمینه هیای فزم بیرای حماییت و    این آیین نامه در راستای فر منجر به ثبت ابداع یا اختراع نزد مراجع قانونی نشود.

هیای قیانونی تجیاری سیازی محصیوفت دانیش بنییان بیرای تمیامی          حفاظت از حقوق مالكیت فكری، ثبت اختراع و چارچوب

مفاد ایین   رودمحصوفت فناورانه در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران تهیه و تدوین شده است. انتظار می

ی را برای حمایت و حفاظت از حقوق مالكیت فكری و تجاری سازی محصوفت دانیش  سیاست هماهنگ وضوابط مدونامه نآیین

 فراهم آورد. بنیان برای تمامی ذی نفعان

 تعاریف: (1ماده 

مبالغ کنب شده از اعطاء مجوز اختراع، سهام حاصل از مجوز یا سایر همكاری ها و کلییه درآمید حاصیل از     :حق امتیاز -1-1

 کنب مجوز اختراع، مجوز پروانه تولید و یا هرگونه بهره برداری تجاری از نتایج حاصل از تحقیقات را شامل می شود.
 

منجیر بیه خلی     گردد که های فكری اننان اطالق میهای حاصل از خالقیتبه دارایی :2(معنویفکری )مالکیت حق  -1-2

تجاری) و ادبیی و   هایصنعتی، عالئم و نام هایطر تولید مواد اولیه،  صنعتی بنظیراختراعات، کلّی عمدتا  در دو زمینهمحصول 

 می شود.سازی) ای، موسیقی، شعر، فیلم و مجنمهرایانه افزارهایهنری بنظیر آثار مكتوب، نرم

ثبیت   (Patent)خصوصیت ذیل باشد، تحت عنوان اختیراع   3هر پدیده، فرآیند و موضوعی که شامل  تعریف اختراع: -1-3

 می گردد:

 جدید باشد. -9

 نوآور باشد. -8

 قابلیت صنعتی و تجاری شدن داشته باشد. -3

بهبیود   هیای رسیاخت هاوزیابداع و توسیعه روق  اینرم افزار و  ه،یدارو، واکنن، مواد اولدستگاه، از است : عبارت3محصول -1-3

ی طراحی و ساخته زندگ تیفیمشكل در حوزه  سالمت و بهبود ک ریحل  ایازین ریبه منظوررفع که در نظام سالمت  تیریمد

 شده باشد.

یب یا بهره همكاررا در زمان  یفكر مالكیت  یاز مصاد یكیکه  شودیاطالق م یافراد ایبه فرد : پدید آورنده/آورندگان -1-7

 کرده باشند. جادیادر خل  و تولید اثر و تجاری سازی آن با دانشگاه مندی از تنهیالت و حمایت های مالی) 

                                                           
2Intellectual Property یا Intangible Property 
3Product 
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در ایجیاد  اثیر  و پدیدآورنیده   دانشیگاه ی حقیقی یا حقوقی باعم از دولتی یا ایر دولتی) هنتند که در کنار افراد :1حامی -1-9

 باشند.) سهیم مییا خدمات مشاوره ای و در اختیار گراشتن تجهیزات و ... فكری باز طری  حمایت مالی مالكیت

 یدانش فن یبرمبنادیجد دیروق تول ریایخدمت،  ،محصولی یر معرفو خل   ندیفرا ایروند حرکت و :8تجاری سازی -1-9

 .آن در بازار است داریو عرضه پا نینو

بیرداری از آن  است بین مالر مالكیت فكری و متقاضی بهره: قراردادی6برداری از مالکیت فکریواگذاری امتیاز بهره -1-8

و  7صورت درصدی از درآمد خالب حاصل از فروق محصولموجب آن قرارداد، متقاضی در قبال پرداخت مبلغیببهدارایی که به

 آورد.دست میبرای مدت زمانی معین به برداری از مالكیت فكری را مجوز بهرهیا مبلغی ثابت)، 

 ( اهداف : 2ماده 

برقراری ساختاری حمیایتی بیرای فعالییت هیای علمیی و      ی تهران از تدوین این آیین نامه هدف اصلی دانشگاه علوم پزشك

بهره برداری انتفاعی از آن توسط دانشگاه و محققین در راستای ارتقاء سطح آموزق و پ وهش در کلیه سطو  و گنیترق  

علم از طری  پ وهش های پایه و کاربردی می باشد. در مواردی که نتیجه ییر فعالییت تحقیقیاتی علمیی قابیل ارائیه بیه        

ت ابداع و اختراع که منتقیما  به جامعه سود می رساند باشد، هدف دانشگاه فراهم نمودن شرایط و بنترسیازی بیرای   صور

دسترسی جامعه در کوتاه ترین زمان ممكن به این اختراعات است. این سیاسیت در جهیت افیزایش رو  تحقیی ، تقوییت      

نشیگاه و بهبیود اقتصیاد کشیور تیدوین میی گیردد. اهیداف         فعالیت های خالقانه و افزایش مقاصد آموزشی و تحقیقیاتی دا 

 اختصاصی این آیین نامه  عبارتند از: 

 شیكوفایی  بیرای  مناسیب  محیطیی  ایجاد طری  از بنیان دانش ثروت خل  و فنّاوری و علم توسعه هایزمینه سازیفراهم -2-1

  کشور در فنّاوری و پ وهش جدید دستاوردهای به کارگیری و اشاعه و هاخالقیت

 و م تییرعین در معنییوی و مییادی هییایانگیییزه تقویییت و دانشییگاه در فكییری مالكیییت حقییوق تبیییین و سییازینهادینییه -2-2

 دستاوردهای سازیتجاری امكان افزایش بالطبع و فنّاوری توسعه و پ وهشی هایفعالیت موسنات برای بهبود و فناوران،حامیان

 بنیان دانش فناورانه

 مالكییت  بیا  ارتبیاط  در حامیان/حامی و آورندگان/ پدیدآورنده های دانشگاه،منئولیت و تعهدات و حقوقی جایگاه تبیین -2-3

 شده ایجاد فكری

 و میادی  منیافع  تقنییم  و هیا هزینه دادنپوشش نحوه واضح بیان و فكری مالكیت حقوق م تل  هایجنبه سازیشفاف -2-3

  آن سازی تجاری و فكری مالكیت ح  از حاصل معنوی

 ( اصول کلی3ماده

                                                           
4Sponsor 

5Commercialization 

6Licensing 
7Royalty 
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 ارشناسیان دانشگاه باعم از اعضای هی ت علمی، ک وابنته به ایشاال  یو حقوق یقیافراد حق یبر تمام نامهنییمفاد این آ -1 -3

حقیقیاتی و  و دانشجویان) و به طور کلی هر فردی که از تنهیالت، اعتبارات و امكانات دانشگاه بدر راستای انجام یر فعالییت ت 

باشد.همكاری دارد) استفاده نماید، حاکم می اهدر طی زمان معینی که با دانشگ یفناور  

و  یو دسیتگاه  یكیزیبا استفاده از امكانات ف ایدر دانشگاه  یفرد یعلم تیفعال یکه ط یندیفرا ایگونه محصول و  هر -2 -3

 ح  خواهد بود. یحاصل از آن دارا یو معنو یماد جیبا کمر بودجه دانشگاه به انجام رسد، دانشگاه در نتا ای

اختیراع شیود،    ایی و  یگرار خارج از دانشگاه منجیر بیه محصیول تجیار     هیسرما تیبا حما یخاص یعلم تیفعال چنانچه -3 -3

است. میمربوطه سه یفكر تیدر حقوق مالك زیگرار ن هیسرما  

معاونیت تحقیقیات و   بیا نظیارت    ینیت یاز اختراع با یقرارداد و موافقت نامه در جهت کنب پروانه و بهره بردار هرگونه -3 -3

 دانشگاه ارسال گردد. یو اطالعات مربوط به آن برا ردیامر صورت پر نیو فرد منئول افناوری 

 دانشگاه خواهد بود. یاز نام و آرم دانشگاه منوط به کنب اجازه از معاونت پ وهش استفاده -7 -3

و  یچیه بیه صیورت شیفاه     یمجاز به چاپ و ارائه اطالعات علم نیاعات، محققثبت اختر یبرا یریگ میصورت تصم در -9 -3

 ن واهند بود. یکتب

توانند باشند نقش حامی را داشته و میرشد در ارتباط با افراد، واحدهای فنّاور و یا مراکزی که در آنها منتقر می مراکز -9 -3

 ایجاد شده توسط آنها برخوردار گردند. یفكر تیآمدهای حاصل از مالكطی قراردادی از در

 

 ( انواع دارایی فكری:4ماده 

 دانشگاه  یاختصاص بودجه از سو ایو  یگرارهیاز سرما یناش دارایی فكری -3-1

 دانشگاه با بازپرداخت یاز سو التیتنه یاز اعطا یناش دارایی فكری -3-2

 ارتباط با صنعت یقراردادها یاز اجرا یناش دارایی فكری -3-3

 ییدانشجو یها و رساله نامه انیاز پا یناش دارایی فكری -3-3

 و ... های علم و فناوری، پارکمراکز رشد رینظ یموسنات تیاز حما یناش دارایی فكری -3-7

 .نداردفوق وجود  یکه در بندها یموارد ریافزارها و سا نرم چاپ کتب و انتشارات علمی،از  یناش دارایی فكری -3-9
 

براسیاس   بفكیری  داراییی در خصیوص انیواع    حامیاندرصد مالكیت دانشگاه، پدیدآورندگان و  ( سهم دارایی فكری: 5ماده 

 :می باشد )9ببه شر  جدول  این آیین نامه) 8تعاری  ابراز شده در ماده 

براساس تعاریف ابراز شده در ماده فکری  داراییدر خصوص انواع  حامیاندرصد مالکیت دانشگاه، پدیدآورندگان و : 1جدول 

 این آیین نامه 3

ی منابع مالی موثر در خلق دارای

 فكری

 سهم مالكیت فكری به درصد

 حامیان پدیدآورندگان دانشگاه

1-9  10 60 * 

1-8  98 98 - 

1-3  90 10 ** 

1-1  08  90 - 

8-8  30 70 *** 
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1-6 بند خواهد بود.کمیته فناوری دانشگاه مرجع تصمیم گیرنده در این    

 

منظور گردد و وجیود اسیم    آورندگانف  همه پدیدی م تل  با تواو حقوق یقیافراد حق یاسام توان یم اختراع هر در: 1تبصره 

 . نتین یمعنو تیداشتن مالك مفومبه  لزوما 
   میزان سرمایه گراری به تناوی از سهم دانشگاه و پدیدآورنده کنر خواهد شد.ه سهم حامیان ب *

 و فروش محصوالت: فكری دارایی تجاری سازی درآمدهای حاصل از  نحوه تخصیص  (9ماده 

و تجاری سازی محصوفت فناورانهببراساس  فكری حامیان حاصل از کنب درآمد ناشی مالكیتدانشگاه، / پدیدآورندگان و  سهم

هیای مربیوط بیه ثبیت و نگهیداری      بنظییر هزینیه   شیده های انجاماین آیین نامه)پس از کنر هزینه 8تعاری  ابراز شده در ماده 

 نفعان تقنیم خواهدشد:سازی)، درآمد خالب باقیمانده به شكل زیر بین ذیاختراع، کنب مجوزها، بازاریابی و تجاری

 

 دستاوردهای پژوهشی و فناوری فروشفکری و  تجاری سازی دارایینحوه تخصیص درآمدهای حاصل از : 2جدول 

 می باشد.  از زمان فروق سال  8مدت زمان ح  برخورداری از درآمدهای مرکور  -*

 مییزان اتكیا   نفعان، بیا توجیه بیه معیارهیایی نظییر     گیری در مورد تعیین دقی  درصدهای سهم مربوط به هر یر از ذیتصمیم

آورنده و همچنین توجه به شرایط اقتصیادی، بیر عهیده    پدید های حاصله بر امكانات و منابع دانشگاه و یافكراختراعات و نوآوری

 نحو دیگری تواف  شده باشد.باشد، مگر اینكه در قرارداد فعالیت پ وهشی و فناوری مربوطه بهکمیته فناوری می

چنانچه م ترع یا پدیدآورنده به واحد دیگری منتقل گردد و یاهمكاری وی با دانشگاه خاتمه یابد، سیهم متعلی  بیه     (1تبصره 

 باشد.شده نحو دیگری در قرارداد همكاری مش بگردد، مگر اینكه بهوی همچنان پرداخت می

طب  تعهدی که از دانشجو و استاد راهنمیا   دانشگاهی های مربوط به مقاطع تحصیلیها و رسالهنامهپایاندر رابطه با  (2تبصره 

باشد ولیی حقیوق معنیوی پدیدآورنیده محفیوظ      شود ح  نشر و تكثیر و درآمدهای حاصل از آنها متعل  به دانشگاه میاخر می

                                                           
 به عهده کمیته فناوری دانشگاه می باشد. Royaltyتعیین سق  9

ری در کسب درآمدو تجاری سازی*نوع مشارکت و همكا فكری از فروش سالیانه سهم  دارایی   

 به درصد
 دانشگاه1

Royalty 

 حامیان پدیدآورندگان

هیسرمابا    ییدارا تا زمان تولید  دانشگاه یاختصاص بودجه از سو ایو  گراری 

 فكری

%8تا  ساس تواف  طرفین ابر  

باقیمانده سهم از درآمد 

 توزیع خواهد شد.

دانشگاه با بازپرداخت یاز سو التیتنه یاعطااز طری   %3تا    

ارتباط با صنعت یقراردادها یاجراناشی از  %8تا    

ییدانشجو ینامه و رساله ها انیپااجرای  %3تا    

مراکز رشد و پارک علم و فناوری تیحمااز طری  جلب  %8تا    

نرم افزارها و ،یچاپ کتب و انتشارات علمحاصل از  درآمد  کمیته فناوری دانشگگاه مرجگع تصگمیم    …

 گیرنده در این بند خواهد بود.



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

) عمیل خواهید   1باختراعی حاصل آید طبی  میاده    ای،یا رساله نامهخواهد بود. فزم به ذکر است چنانچه در جریان انجام پایان

 شد.

 ( ساختار اجرایی9ماده

 مراحل کسب حق امتیاز و ثبت اختراعات و ابداعات -9-1

نتایج تحقیقاتی که امكان بهره برداری تجاری و یا کنب مجوز و پروانه تولید و یا امكان ثبت ابداع و اختراع در مورد آنها وجود  

ارزیابی فزم را انجام معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه گزارق شود.  فناوریمعاونت تحقیقات و دارد باینتی بصورت کتبی به 

می دهد. پس از ارزیابی، دانشگاه به تنهایی یا با کمر یر سازمان دیگر، اقدام به درخواست برای ثبت ابداع و اختراع و تعییین  

از یا کنب مجوز اختراع نداشته باشد محق  می درصد می نماید. در صورتی که دانشگاه تمایلی برای مشارکت در ثبت ح  امتی

 تواند کارها را به نحو دل واه برنامه ریزی و پی گیری نماید.
 

 تشکیالت:  -9-2

 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

 اهداف:

 جامعه ازین بر یمبتن ثروت خل  و سالمت یفناور و دانش توسعه و بنط -9

 ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه تیبهبود و تقو ایفزم بر یساختارها جادیا -8

 یفناور و دانش تبادل یساختارها توسعه -3

 یفناور و دانش از حاصل ثروت خل  با مرتبط یها تیفعال د وکارکنان دیاسات ان،یدانشجو مشارکت و تعامل تیتقو -1

 

 فناوری دانشگاه عبارتند از: کمیتهو  اتو ابداع اتوظایف دفتر ثبت اختراع  -9-3

 سیاست گراری و برنامه ریزی توسعه ای در زمینه ح  امتیاز. -9

 بررسی قابل ثبت بودن اختراع یا ابداع. -8

 مراکره جهت کنب مجوز انحصاری. -3

 نظارت بر توزیع درآمد حاصل از ح  امتیاز بین محققین. -1

 قابلیت تجاری شدن دارند.مشاوره در خصوص تهیه طر  کنب و کار برای طر  هایی که  -8

 تكمیل مدارک فزم برای ثبت ح  امتیاز. -6

 

 وظایف کمیته فناوری دانشگاه: -9-3

  همكاری دانشگاه و صنعت یدرشورا یاستگراریجهت س یفناور یراهبرد یبرنامه ها نیتدو -9

 مدت فناوریبلندمدت و میان یاجرائهای تدوین برنامه -8

 یبیه شیورا   شینهاد یجهت پ یتوسعه فناور یندهایم تل  مربوط به فرا یهانامهوهیشدستورالعمل و  یو بررس هیته -3

 صنعت

 ارتباط با صنعت) یاز شورا هیدییبنیان بتا اخر ت های دانشارزیابی شرکت -1
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 بنیاندانش هایشرکت هایفعالیتتوسعه  یگراراستیس -8

 المللنیبه منظور ثبت اختراعات ب واصله یهادرخواست دییت  و یبررس -6

 یهیا ییی و ارائه مشاوره در میورد حفاظیت از دارا   قاتیتحق جیشدن نتا یتجار تینظر درخصوص قابلو اعالم یبررس -7

 قاتیتحق جیو انتشار نتا یفكر

 یو پارک علم و فناور کارآفرینیرشد،  مراکز فعالیتاز توسعه  حمایت -9

 نظارت و پایش عملكرد مراکز رشد دانشگاه ،یهماهنگ -1

 بنیان های دانشوام به شرکت یاعطا زانیو م نحوهگیری در مورد تصمیم -90

 بردانش یثروت مبتن خل  و دیتولنامه  وهیشدن ش ییدراجرامشارکت  یراهكارهها و شنهادهایپ یبررس -99

 دردانشگاه بردانش یمبتن ثروت دیتول و ینیطر  توسعه کارآفر شنهادیپ و نیتدو -98

 ( حل و فصل اختالفات 8ماده 
فیردی از طیرف    -9بروز اختالف نظر بین محق  و دانشگاه، من له باینتی به کمیته تصمیم گییری شیامل:  در صورت  -9

یر نفیر مرضیی الطیرفین ارجیاع      -3فردی از طرف دانشگاه، مورد پریرق محق ،  -8محق ، مورد پریرق دانشگاه. 

ی توانید مراتیب را از مراجیع    داده شود. در صورتی که کمیته حداکثر طی یر سال به تصمیم قطعی نرسد، محق  می 

 قانونی پی گیری نماید.

فكیری و   داراییی  آورنیده کمیته فناوری دانشگاه، سازوکار حل و فصل اختالفاتی که ممكن است بیین دانشیگاه، پدیید    -8

 آورد.  آید را فراهم میپیش یاحامی

 ( سایر موارد: 6 ماده

فكری  را بر عهیده بگییرد باینیتی     مالكیت مصادی  از رهری یا پی گیری ثبت اختراع و ابداعمنئولیت دانشگاه اگر  -9

تالق های مناعد را در جهت ارزیابی توان تجاری نمودن و بهره برداری های دیگر از اختیراع را مبیرول نمایید و بیا     

 تصویب کمیته فناوری تنهیالت فزم را برای تجاری سازی اختراع فراهم خواهد نمود.

تحقی  آزادانه و انتشار آزادانه نتیایج آن محیدود نمیی    در این خط مشی دانشگاه ح  افراد مرتبط با دانشگاه را برای  -8

کند. ولی اعضای هی ت علمی دانشگاه موظ  هنتند قبل از انتشار نتایج تحقیقاتی که فكر می کنند قابلییت ثبیت و   

را در کمیته فناوری مطر  و در خصوص نحوه انتشیار نتیایج    امكان بهره برداری تجاری بعدی آنها وجود دارد موضوع

و یا پی گییری بهیره بیرداری     برای ثبت اختراعتحقیقات تصمیم گیری بعمل آید. در صورتی که طب  تصمیم کمیته 

ماه باینتی از انتشار عمومی مطالب پس از انجام درخواست ثبیت اختیراع    99تجاری اقدام گردد. حداکثر برای مدت 

(Patent Application) .خودداری گردد 

در صورتی که محق  بدون اجازه کتبی از دفتر ثبت و اختراعات، اقدام به انتشار ییا ارائیه مطلیب علمیی میورد ثبیت        -3

 اختراع نماید، کلیه ضرر و زیان های مادی و معنوی احتمالی تحمیل شده به دانشگاه را باید جبران نماید.

از تحصیل دانشجو و یا ارتقاء محق  منوط به انتشار مقاله ای باشد که توسط این کمیتیه منیع   در صورتی که فراات  : 3تبصره

 شده است، با اعالم نظر کمیته امتیازات مربوطه تعیین و اعالم می گردد.

فعالییت هیای   این آیین نامه روند کار کلیه مراکز و سازمان های مرتبط با دارایی فكری  حاصل از تحقیقیات و سیایر    ( 15ماده 

فكری تحت نظارت ب ش های م تل  دانشگاه را شامل می شود و در کلیه واحدهای آموزشی و پ وهشی دانشیگاه فزم افجیرا   

خواهد بود و کلیه پرسنل دانشگاه و نیز افرادی که در مراحلی از کار تحقیقاتی خود از منابع یا تنهیالت دانشگاه استفاده کیرده  

باشد و طرف قرارداد با محل دیگیری نییز باشید     نانچه فردی طب  موارد فوق شامل حال این آیین نامهاند را شامل می شود. چ



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

که مانع واگراری کلیه حقوق به دانشگاه شود. وظیفه دارد که قبل از امضاء هر نوع تعهد یا قرارداد، موضوع را به اطالع معاونیت  

 ساند تا با تواف  دانشگاه و موسنه ذیربط، حقوق طرفین لحاظ گردد.و دفتر ثبت اختراعات و ابداعات بر تحقیقات و فناوری

 

تصیویب   بیه  80/98/9317 میور  شورای همكاری دانشگاه و صنعت هجدهمین جلنه در  تبصره 3 و ماده 90نامه در این آیین

 باشد.  رسید و مفاد مندرج در آن از تاری  تصویب قابل اجرا می
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 شیوه نامه خرید از نمایشگاه ساخت ایران و فن بازار ملی سالمت -19پیوست 

 مقدمه

 کاهش منظور به و مقاومتی اقتصاد تحق  و ملی تولید از حمایت مورد در رهبری معظم مقام مكرر رهنمودهای به توجه با

 از پشتیبانی و داخلی هایتوانمندی از استفاده همچنین و وارداتی مواد و تجهیزات به داخلی هایآزمایشگاه وابنتگی

 معاونت معنوی و مالی های حمایت و  آزمایشگاهی مواد تولید و تجهیزات ساخت زمینه در بنیاندانش های شرکت هایفعالیت

 حوزه بنیان دانش شرکتهای ساخت تولیدات از پزشكی آموزق و درمان بهداشت، وزارت و جمهوری ریاست فناوری و علمی

 برخورداری راستای در ،«سالمت ملی بازار فن» و «ایران ساخت آزمایشگاهی مواد و تجهیزات نمایشگاه» قالب در سالمت

 بنیان دانش های شرکت دستاوردهای و تجهیزات معرفی همچنین و مرکور های حمایت از تهران پزشكی علوم دانشگاه

 پزشكی علوم دانشگاه بنیان دانش شرکتهای و بنیان دانش محصوفت از حمایت همچنین و نمایشگاه در شرکت جهت دانشگاه

تاری   تبصره در 6بند و  6در  سالمت ملی بازار فن و ایران ساخت تجهیزات نمایشگاه از خرید نامه شیوه منظور بدین تهران

 .قرارگرفت موافقت مورد و مطر  دانشگاه بینت و پنجمین جلنه کمیته فناوری در 89/6/9316

 

  تعاریف (1ماده 

 نفر یر) مالی تفویض با ترجیحاب دانشگاه رسمی کارکنان بین از دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت :دانشگاه خرید نماینده

 «سالمت ملی بازار فن» و «ایران ساخت آزمایشگاهی مواد و تجهیزات نمایشگاه» کارگزاران به دانشگاه اصلی نماینده بعنوان را

  مینماید معرفی

 می بازار فن/ نمایشگاه سینتم در نام ثبت از پس و دارند قرار دانشگاه مجموعه زیر در که حقوقی یا و افرادحقیقی : خریدار

 سایت در فاکتور پیش آنها نام به و کرده خرید درخواست شده عرضه محصوفت بازاراز فن/  نمایشگاه برگزاری زمان در توانند

 . گردد صادر نمایشگاه

 کارگزاران توسط محصول سازی بومی میزان و فناوری ذاتی سطح اساس بر محصوفت بندیسطح :محصوالت بندی سطح

 . شد خواهد انجام حامیان سایر یا و جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت همچنین و مالی

  زیر وظای  شر  با دانشگاه نیاز بر مبنی تجهیزات خرید سازی هدفمند منظور به :بنیان دانش محصوالت خرید فنی کمیته

 . شود می تشكیل

 :وظایف

 و اولویت بندی آنها دانشگاه بنیان دانش محصوفت نیازهای بررسی .9

 کشور در تولیدی بنیان دانش محصوفت اطالعات آوری جمع .8

 دانشگاه واحدهای کل به بنیان دانش محصوفت رسانی اطالع .3

 اقالم خرید خصوص در گیری تصمیم و شده سفارق اقالم بررسی .1

 بنیان دانش تجهیزات و لوازم و اقالم پزشكی راه نقشه ارایه .8

 برداری بهره و اندازی راه نصب، خرید روند بر نظارت .6



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 تعیین سق  اعتبار سافنه برای هر سر فصل  .7

 

 :کمیته اعضاء (2ماده 

 کمیته رئیس بعنوان دانشگاه فناوری و تحقیقات معاون 

 کمیته دبیربعنوان  توسعه فناوری و ارتباط با صنعت مدیر 

  توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاهمعاون 

  نماینده معاونت درمان 

 دانشگاه خرید نماینده 

 دانشگاه بودجه نماینده 

 دانشگاه پزشكی تجهیزات اداره نماینده  

 دانشگاه فناوری و تحقیقات معاون معرفی با دانشگاه خبره علمی هیات اعضای از نفر یر  

 .گردند می منصوب دانشگاه ریاست ابالغ با و سال 8 مدت به کمیته اعضا : 1 تبصره

 نماینده واحد درخواست کننده اقالم سفارشی حنب مورد در جلنات دعوت خواهد شد. :2تبصره 

 

 دانشگاه حمایت اعتباری منابع( 3 ماده

 ارایه  8و 9  شماره جداول در که خرید هزینه از ب شی تامین جهت مرکور نمایشگاههای حمایتهای از مندی بهره راستای در

 .گیرد قرار استفاده مورد دانشگاه ت صیب کمیته تایید و فنی کمیته نظر با تواند می زیر منابع است، شده

با تصویب  تحقیقاتی و آموزشی عمومی، آزمایشگاههای حوزه تجهیزاتی خریدهای برای دانشگاه اختصاصی اعتبارات -9

 اعتبارات وصول از سایر نهادهایا  هیات ریینه

  بهبود استانداردهای بیمارستانی اعتبارات وصولی -8

  پ وهش حوزه تجهیزاتی خریدهای برای) 37 ماده موضوعب تجهیزات خرید هدفمندی به مربوط اعتبارات -3

 ختصاص یابد. به این امر ا 3از اعتبارات بند  %10معاونت پ وهشی ترتیبی ات اذ نماید که سافنه حداقل  : 3تبصره

 

 بنیان دانش محصوالت خرید های حمایت از برخورداری نحوه (4ماده 

 .بود خواهد باف فناوری با حمایت با محصوفت اولویت) ال 

 حمایت سطو  ننبت به هم دانشگاهی حمایت ، گردد انت اب خریدار توسط سطو  دیگر در تجهیزات صورتیكه در) ب

 . یافت خواهد کاهش بازار فن و نمایشگاهی

 .  شود تامین خریدار واحد توسط باید است، شده مش ب نامه شیوه این در که مالی منابع از ب شی مورد هر در) ج

 بنیان دانش محصوفت خرید فنی کمیته توسط باید) دانشگاه حمایت مشمولب خریداران تقاضای مورد تجهیزات تمامی – ج

 .گردد تایید
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 و بوده برخوردار باف فناوری سطح از و گرفته قرار پ وهشی حیطه در صورتیكه در بیمارستان خریدهای و داروها مثل مواد-د

 قرار دانشگاهی خریدهای جزء توانند می نیاز صورت در باشند، گرفته قرار نیز بازار فن/  ایران ساخت نمایشگاه حمایت مورد

 .گیرند

 . گردد می اعالم و فنی خرید تعیین کمیته توسط دانشگاه م تل  واحدهای برای خرید سهم و سق ) ه

 حمایت سق  میزان ابتدا شود، می گرفته نظر در باف فناوری با محصوفت برای اکثرا که دانشگاهی خرید معیار اساس بر) و

 .گردد می تعیین دانشگاهی

 اعالم و تعیین مربوط واحد تعهد و دانشگاه حمایت سطح دریافتی، حمایت میزان احتناب با م تل  نمایشگاههای برای سپس

 .گردد می

 :بود خواهد زیر شكل 8 و 9 شماره جداول میزان به فنی کمیته تایید صورت در دانشگاه، حمایت نحوه

 جمهوری ریاست علمی معاونت حمایت با تجهیزات از دانشگاه حمایت میزان:  1 شماره جدول

جمهوری ریاست حمایت سطو  دانشگاه حمایت   واحد تعهدی پرداخت  

)خریدارب مربوطه  

9 سطح  80%  88%  88%  

8 سطح   38%  98%  80%  

3 سطح  80%  90%  70%  

 

 بهداشت وزارت و جمهوری ریاست علمی معاونت حمایت با تجهیزات از دانشگاه حمایت میزان :2 شماره جدول

 ریاست حمایت سطو 

 جمهوری

 وزارت حمایت

 بهداشت

دانشگاه حمایت  واحد تعهدی پرداخت  

)خریدارب مربوطه  

9 سطح  80%  88%  98.8%  98.8%  

8 سطح   38%  8.79%  9.8%  31%  

3 سطح  80%  90%  8%  68%  

 

 صندوق و ایران ساخت برای نانو توسعه صندوق اعالم اساس بر بازار فن و ایران ساخت جداول این شده ذکر های درصد : نکته

 تغییر صورت در. باشد می سالمت ملی بازار فن و ایران ساخت نمایشگاهی سایت در بازار فن برای فناوری زینت توسعه

 .کرد خواهد اعالم و تعیین فنی کمیته توسط دانشگاه حمایت مقادیر

 کار روش (5ماده 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 نمایشگاه سامانه در شده ثبت فاکتورهای پیش لینت :بنیان دانش محصوالت خرید فنی کمیته در اجرایی فرآیند - الف

 به توجه با متقاضی های واحد خرید سهمیه ابالغ و تعیین فنی کمیته توسط سالمت ملی بازار فن/ایران ساخت تجهیزات

 .گردد می اعالم فنی کمیته مصوب اولویتهای و معیارها

 گرفت قرارخواهند خرید اولویت در نمایند اقدام اعتبار مابقی تامین به ننبت که خریدارانی :3 تبصره

 واحدهای ضروری های اولویت براساس آن تنهیم به ننبت دانشگاه مالی حمایت سق  به توجه با فنی کمیته: 7تبصره

 . نماید می اقدام دانشگاه

 .کرد خواهد اقدام خرید اولویتهای و معیارها تدوین به ننبت نامه شیوه این از ماه 3 مدت ظرف فنی کمیته : 9تبصره

 کلیه قراردادها، و حمایتها به مربوط امور اجرای در تنهیل و تنریع منظور به :دانشگاه خرید نماینده اجرایی وظایف -ب

 این به دانشگاه نماینده منظور این برای است بدیهی.  شود می انجام بازار فن/  نمایشگاه سامانه طری  از خرید به مربوط امور

 یا و مشاهده را آن های مجموعه زیر و مرکز آن به مربوط فاکتورهای پیش اقالم کلیه بتواند تا داشت خواهد دسترسی سامانه

 دانشگاه اولویتهای بنیان دانش محصوفت خرید فنی کمیته با فزم های هماهنگی از پس و نموده دریافت اکنل فایل قالب در

 برخورداری منظور به. نماید نهایی را خود خرید سبد و اعالم شده، مش ب سق  در سامانه طری  از قرارداد امضای برای را

 .باشند هماهنگ دانشگاه خرید نماینده با اند موظ  دانشگاه خریداران مالی، های حمایت

 از بعد و تهیه را بازار فن/ ایران ساخت نمایشگاه محصوفت از خرید به مربوط فلوچارت و اجرایی روق دانشگاه خرید نماینده

 .کرد خواهد اعالم دانشگاه واحدهای کلیه به بنیان دانش محصوفت خرید فنی کمیته تایید

 مبلغ طب  دانشگاه، سافنه خرید فرایند در شده اخر حمایت میزان اساس بر خرید فرایند اجرایی های هزینه تامین منظور به

 اصلی نماینده استقرار واحد اختیار در نامه شیوه این 3ماده در مرکور منابع همان محل از زیر فرمول طب  شده محاسبه

 مبلغ از درصد 80 تاسق  و بود خواهد ریال میلیارد 9 سافنه حداکثر مبلغ این. گیرد می قرار فنی کمیته تایید با دانشگاه

 .یابد ت صیب مربوطه اجرایی پرسنلی های هزینه به تواند می اختصاصی

سهم واحد = 𝑎𝑒𝑞 × ( میلیون تومان) 80 + کل حمایت اخر شده ( میلیون تومان) × 0.008 + × تعداد قلم 0.09  

inia∑Aeq= 

ia ضریب سطح فناوری هر محصول 

in تعداد خریداری شده از هر محصول 

 سهم واحد بر حنب میلیون تومان خواهد بود.

a :و 9)  8 سطحب متوسط فناوری سطح برای و 9.8)  9 سطحب  باف فناوری سطح برای ضریب این ، فناوری سطح ضریب 

 .شود گرفته نظر در 0.9) 3 سطحب  پایین فناوری سطح

 . باشد ریال میلیون 900 حداقل آنها مبلغ که شد خواهند لحاظ محاسبه این در فاکتورهای: نكته

 مبلغ باشد ریال میلیارد 90 شده اخر حمایت کل رقم و قلم 80و اقالم خریداری شده  دستگاهها تعداد کل اگر مثال طور به

 . گردد می محاسبه زیر صورت به ت صیصی



ها پیوست و ضمائم   

119 
 

سهم واحد    = 9.8 × 80 + 9000 ∗ 0.008 + 80 ∗ 0.09 = 30.6 

 

 به تصویب شورای همكاری دانشگاه و صنعت دانشگاه رسید.  80/98/9317تبصره در تاری   6ماده و  8این شیوه نامه در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 ئتیه یتوسط اعضا انیمحصوالت و خدمات دانش بن دیتول یها دهیشرکت با ا سینامه تاس وهیش -81پیوست 

دانشگاه یعلم  

 

 مقدمه 

و واحد های پ وهشی و توسعه فضیای نیوآوری در    های موجود دردانشگاهبه منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ها و توانایی

ایجیاد  های علمی به سوی اقتصاد دانش محور و در جهت ها و فعالیتنامههای پ وهشی، پایانعلوم پزشكی و هدایت نتایج طر 

طور قانون حمایت از شرکت ها و موسنات دانش قانون برنامه پنجم و همین 97ماده  1زیرساخت های فزم برای اجرای تبصره 

مجلس شورای اسالمی و با توجه به جایگاه دانشگاه بعنوان نمیاد   8/9/9391ها و اختراعات مصوب بنیان و تجاری سازی نوآوری

هییات امنیاء دانشیگاه در خصیوص      8/90/9310ه استناد مصوبه سی و ششمین نشنت مور  آموزق عالی در علوم پزشكی و ب

پس از تغیییر   شیوه نامه ایجاد شرکت های دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی تهرانتاسیس شرکتهای دانش بنیان، 

توسط اعضای هیئت علمی دانشیگاه علیوم    انیمحصوفت و خدمات دانش بن دیتول یها دهیشرکت با ا سیتاسنام به شیوه نامه 

 پزشكی تهران به شر  ذیل مورد بازنگری قرار گرفت و ابالغ گردید.

 ( تعریف  1ماده 

شرکت و یا موسنه خصوصی یا تعاونی است که با ایجاد یر کنب و کار دانش محور به منظیور  و موسنه دانش بنیان، ، شرکت

هیای تحقیی  و توسیعه در    هیای اقتصیادی آن مبتنیی و همیراه بیا فعالییت      فعالییت  تبدیل پایدار دانش به ثروت تشكیل شده و

کنید. از جملیه مصیادی  ایین     های نو و پیشرفته است و به توسعه اقتصاد دانش محور در جامعیه کمیر میی   های فناوریزمینه

رم افزار، خل  و توسیعه، انتقیال و   خدمات و نساخت و عرضه کاف ،ها، تجاری سازی نتایج تحقی  و توسعه شامل طراحی،فعالیت

های پیشرفته و با ارزق افزوده باف به وی ه در تولید نرم افزارهای مربوطیه و نییز مشیاوره و    عرضه فناوری، توسعه کاربرد فناوری

 باشند.خدمات ت صصی و دانش بنیان می

 ( اهداف ایجاد شرکت های دانش بنیان2ماده 

تر توانایی های دانشگاه ها و واحدهای پ وهشی و اعضای هییات علمیی در تولیید و    ایجاد زمینه بكارگیری هر چه بیش -1

 رفع نیازهای جامعه  

توانمند سازی اعضای هیات علمی، دانش آموختگان و واحدهای پ وهشی دانشگاه به منظیور ورود بیه فضیای کنیب      -2

 وکار

 رها به تولید و مشاال پایداجرب و تبدیل ایده ها ، ابتكارات و نوآوری -3

 سازی نتایج پ وهش و اختراع و ارتقاء سطح فناوری تولید محصوفت و ارائه خدمات در کشور کمر به تجاری -4

 ایجاد شبكه دانشی با مشارکت نهادهای تجاری، عمومی و صنعتی -5

 افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و واحدهای پ وهشی -6

 

 انش بنیان  شرکت های د ( شرایط و چگونگی ایجاد و فعالیت3ماده 

هر عضو هیات علمی دانشگاه به تنهایی و یا با مشارکت سایر اعضای هیات علمی و یا با مشارکت ب یش خصوصیی میی     -1

سیازی نوآوریهیا و    بنییان و تجیاری   قانون حمایت از شیرکتها و مدسنیات دانیش   تواند با رعایت ضوابط قانون و مقررات 

تصویب شورای همكاری دانشگاه و صنعت دانشگاه شیرکت دانیش بنییان     نامه و باو موارد مندرج در این شیوه اختراعات

 تاسیس یا ننبت به داشتن سهم و یا عضویت در هیات مدیره شرکت دانش بنیان اقدام نماید.

هیای آموزشیی و پ وهشیی نبیوده و بایید      بنیان مغایر با فعالیتهای دانشفعالیت اعضاء هیات علمی در شرکت: 1تبصره

 را رعایت نمایند.ضوابط مربوطه 
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شرکت پیشنهادی باید دارای حداقل یر ایده برای تولید و یا خدمت نوین، در محدوده ت صصی اعضیای هییات علمیی     -2

 متقاضی باشد.

نحوه مشارکت دانشگاه به یكی ازدو روق زیر با پیشنهاد متقاضی و تاییید کمیتیه فنیاوری و تصیمیم شیورای همكیاری        -3

 شود:کار و نقش دانشگاه درتحق  ایده مجری تعیین می دانشگاه و صنعت برمبنای سواب 

 

 الف( دریافت حق االمتیاز ازدرآمد:

درصد ازفروق شرکت  8تا  9ح  افمتیاز دانشگاه به پیشنهاد کمیته فناوری دانشگاه و تصویب شورای ارتباط با صنعت بین 

شگاه، پارک و مرکز رشد که بر اساس قراردادهیای  سال، بر اساس میزان استفاده از امكانات دان 8از زمان فروق به مدت 

 معین فی مابین دانشگاه یا واحدهای تابعه با شرکت تنظیم می گردد، می باشد.

شورای همكاری دانشگاه و صینعت دانشیگاه میی توانید در شیرایط خیاص حنیب میورد و صیالحدید ننیبت بیه             :2تبصره

   ب شودگی ح  افمتیاز تصمیم گیری نماید.

 ت در سهام شرکت:ب( مشارک

دانشگاه می تواند به تش یب کمیته فناوری دانشگاه و تایید شورای همكیاری دانشیگاه و صینعت برمبنیای آورده معنیوی و      

درصید بیه عنیوان سیهام دار در      11میزان نقش دانشگاه درشكل گیری ایده، توسعه و تولید محصول شرکت متقاضی تا 

 مالكیت شرکت متقاضی شرکت نماید.

در اختییار معاونیت تحقیقیات و فنیاوری جهیت اسیتفاده در توسیعه زییر          3ماده  3در آمد و منابع حاصل از بند  :3 تبصره

  ساختهای فناوری قرار خواهد گرفت.

منئولیت احصاء این بند به عهده کمیته فناوری و اجرای آن به عهده معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع  :3تبصره

 باشد.دانشگاه می 

هیای مربوطیه بیه تكیالی  دانشیگاه در      نامهبرداری شرکت از امكانات دانشگاه مازاد بر آنچه در قانون و آیینهر گونه بهره -4

باشد، نیاز به تایید کمیته فناوری دانشگاه داشته و هزینیه خیدمات مربوطیه نییزدر     های دانش بنیان میخصوص شرکت

وان آورده نقدی دانشگاه بابیت سیهام خیوددر شیرکت متقاضیی و ییا       قالب قراردادی میان شرکت و واحد دانشگاهی بعن

 بصورت پرداخت نقدی توسط شرکت متقاضی تادیه می گردد.  

شروع فعالیت رسمی عضو هیات مدیره در قالب شرکت دانش بنیان متقاضی منوط بیه تصیویب در همكیاری دانشیگاه و      -5

 جع قانونی است.ها و اخر مجوز از مراصنعت، ثبت شرکت دراداره ثبت شرکت

منید  هیای مربوطیه بهیره   نامهتوانند با رعایت مقررات، از کلیه مزایای مندرج در قانون و آیینهای دانش بنیان میشرکت -6

 گردد.  

 
 های دانش بنیان باید ضوابط و مقررات داخلی پارک و یا مراکز رشد متبوع خود را رعایت نمایند.شرکت -7

 میور  شورای همكیاری دانشیگاه و صینعت دانشیگاه     در هجدهمین جلنه تبصره  1ماده و  3این شیوه نامه پس از بازنگری در 

 به تصویب رسید.  80/98/9317

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 غیردولتی صندوق دستورالعمل اجرائی اعطاء تسهیالت از طریق -16پیوست 

 پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی

 



ها پیوست و ضمائم   

113 
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 فلوچارت فرآیند اعطای تسهیالت به طرح های فناورانه  -25پیوست 

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 اعطای گرنت به طرح های فناورانه آیین نامه  -21پیوست 

کند. ها نقش بنیار مهمی را در توسعه اقتصاد دانش بنیان ایفا میهای فناورانه محصول محور در دانشگاهاجرای طر  مقدمه:

های دانشجویان در اساتید و دانشجویان شاال به تحصیل و به وی ه بهره مندی از ظرفیتهای علمی و فناوری استفاده از قابلیت

مقاطع تحصیالت تكمیلی برای به انجام رساندن تحقیقات کاربردی فناورانه و ابداع و اختراع محصوفت اثرب ش بر حفظ و 

فایی نظام آموزق دانشگاهی کشور را به دنبال تواند به صورتی بنیادین شكوارتقاء سالمت جامعه، هدفی است که تحق  آن می

ها در های فناورانه محصول محور و در راستای حمایت از این طر به طر گرنت با هدف اختصاص نامه آیینداشته باشد. این 

نامه تهیه و تدوین شده است. انتظار این است که مفاد این آیینعلوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در دانشگاه

-فناوری فراهم آورده و راه را برای کاربردی ساختن نتایج طر  ت صیب اعتبار وی هی را برای سیاست هماهنگ وضوابط مدون

 های فناورانه و گنترق همكاری دانشگاه و صنعت هموار سازد.

 اهداف: -1ماده 

گر در نظام سالمت، از طری  افزایش تعامل های جامعه نفنی و خل  دانش و فناوریحمایت از تولید، توسعه و انتقال دانش

گیری از توان علمی فناوران دانشگاه برای تبدیل علم به ثروت در راستای اهداف همگرایی بین دانشگاه و صنعت با بهره و

ارتباط افزایش سیاستی -و اجرای مفاد بنته حمایتی 9101اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع علمی کشور، سند چشم انداز ایران  

 در راستای تحق  نقشه علمی دانشگاه از طری : با صنعت

  های دانش بنیان به منظور بهره مندی از نتایج آنکمر به توسعه فناوری 

 های ب ش صنعت کشور مندی از تجربیات و مهارتهای علمی و فنی فناوران دانشگاه و بهرهافزایش توانمند

 بخصوصی و دولتی) با تقویت تعامالت دانشگاه و صنعت 

 آموختگان ماهر در فناوری و توانمند در تجاری سازی محصوفت دانش بنیانتربیت دانش 

  های فناورانه محصول محور مشترک دانشگاه و صنعت منطب  بر نیازهای نظام سالمت ترایب و حمایت از طر

 کشور

 ف:تعاری-2ماده 

 فناورانهطرح -1-2

، منجر به طراحی و یا  توسعه یر محصول از افتهیسازمان  یهااستفاده از دانش و مهارت ابشود که به طرحی گفته می

های بهبود مدیریت در نظام سالمت، زیرساختها و روق، مواد اولیه، نرم افزار و یا ابداع و توسعه دستگاه، دارو، واکننجمله، 

و بهبود در حوزه  سالمت  مشكلیر حل سایر محصوفت سالمت محور، خدمت یا اصال  فرآیند به منظوررفع یر نیاز یا 

 های مشرو  زیر قابل انجام باشد:ی شده و با وی گیزندگ تیفیک

  همكاری و مشارکت بین صنعت و دانشگاه در اجرای طر 

 یا تاییدیه و مجوزهای ملی و بین المللی  اخر استانداردها 

 های فناورانهگرنت طرح -2-2
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با اجرای در ارتباط های تعیین شده، در چارچوب اعتبارات ها و شاخبگرنت طر  فناورانه اعتباری است که براساس مالک

 های فناورانه طب  ضوابط مالی حاکم بر دانشگاه هزینه شود.طر 

فناورانه می تواند به صورت پرداخت وجه نقد و یا فراهم آوردن تجهیزات و امكانات، فضای فیزیكی، مواد گرنت طر  ) 9تبصره 

 اولیه مورد نیاز و خرید خدمات برای انجام طر  فناورانه بنا به تصمیم کمیته فناوری دانشگاه در نظر گرفته شود.

 مجری طرح -3-2

-شود که منئولیت منتقیم اجرا و پیشبرد فعالیتی درمانی تهران اطالق میبه پرسنل دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشت

 های اجرایی طر  را بر عهده دارد.

 های فناورانه:مبانی اعطای گرنت به طرح -3ماده 

 .دنشوکاربردی و یا ارتقای سطح فناوری درسطح کشور  تولید فناوری به منجرها باید این طر  -1-3

مندی از های فناورانه، در اولویت بهرهای محصول محور در صورت برخورداری از شرایط فزم طر نامههای پایانطر  -2-3

 گرنت فناوری قرار خواهند گرفت.

اعطای گرنت فناوری، منوط به تصویب در کمیته فناوری دانشگاه و ابالغ رسمی به مجری از سوی معاونت تحقیقات و -3-3

 باشد.فناوری دانشگاه می

مندی از گرنت فناوری شوند، در اولویت بهرههای خارج از دانشگاه اجرا میهای فناورانه ای که با مشارکت ب شطر  -3-3

 قرار خواهند گرفت.

درصد سهم مشارکت ب ش خارج دانشگاهی نیز می تواند با دراختیار قرار دادن تجهیزات و امكانات، مواد اولیه، (2تبصره 

 ابه تایید کمیته فناوری دانشگاه معادل سازی گردد.سرمایه اننانی و ایره بن

دانشگاه در مند از گرنت فناوری تابع قوانین حاکم بر دانشگاه در زمینه ح  مالكیت فكری می باشند و های بهرهطر  -7-3

مالكیت فكری از حقوق  بردار بهره او یمالر  ر،یشر دآورنده،یبرحنب مورد پدتواند می ،طر  فناورانه یفكر تیّمالكارتباط با 

 تیّدانشگاه در مالك ضرورت دارد جایگاه حقوقی ی،فكر تیّمالكمرتبط با ح   یمیتنظ یقراردادهاتمامی باشد. در هرحال در 

 ی معلوم باشد. فكر

 تعهدات مجری طرح: -3ماده 

تر توسعه فناوری دانشگاه مجری طر  ، موظ  است در طول اجرای طر ، به طور منظم، گزارق پیشرفت کار را به دف -1-3

 ارسال نماید.

 

در صورتی که به دفیل فنی و یا مشكالت دیگر، مجری طر  درخواست افزایش زمان اجرای طر  را داشته و یا قادر به ادامه -2-3

اجرای طر  و رفع اجرای طر  نباشد، باید بالفاصله مراتب را به دفتر توسعه فناوری دانشگاه گزارق نماید تا در زمینه تمدید زمان 

 مشكالت احتمالی و یا تعیین فرد جایگزین از طری  کمیته فناوری دانشگاه تصمیم گیری شود.



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 مجری طر  موظ  به ارائه گزارق و منتندات مشرو  زیر برای تنویه حناب نهایی می باشد: -3-3

 دفتر توسعه فناوری دانشگاه به طر  انجام ایمرحله گزارشات ارسالال : 

و ارائه منتندات مرتبط با هدف اجرای طر  به دفتر توسعه فناوری دانشگاه شامل حداقل  نهایی گزارقب: ارسال 

 یكی از موارد مشرو  زیر خواهد بود:

) و Applicationب منتج از طر  فناورانه ه ثبت پتنتارائه تقاضانامالمللی شامل . گواهی معتبر ثبت اختراع بین9

 ) Filingب نت منتج از طر  فناورانهارائه شماره ثبت پت

 1) برای پرداخت مرحله نهایی طر ، ارایه شماره ثبت پتنت الزامی است.3تبصره

 . گواهی ساخت نمونه اولیه محصول با قابلیت تجاری سازی8

ا ولیه نمونهشده است.  یساز هیشب یندیفرا ایمفهوم  محصول، شیآزما یاست که برا یمدل) نمونه اولیه 1تبصره 

که شكل، اندازه، م تصات و عملكرد و کارایی محصول نهایی را نمایش  استیی های گیو نیشتریب و بیانگر ندهینما

 دهد.می

به سازمان ارا و دارو 90CTD) در صورتی که طر  فناورانه منجر به تولید مواد اولیه دارویی گردد تحویل8تبصره 

 ضروری است.

 گواهی ها و تاییدیه های مربوطه  بهمراه تایید ناظر محصول الزامی است ) در سایر موارد ارایه6تبصره

 . گواهی فروق دانش فنی و یا تولید صنعتی محصول به همراه منتندات تراکنش مالی3

 برداری از محصول. گواهی ساخت و بهره1

 مرتبط با طر  فناورانه های ملی ب خوارزمی، ابن سینا) و جهانی. ارائه مدارک مربوط به کنب جوایز و نشان8

 . اخر مجوز دانش بنیان برای محصول مورد نظر6

برای هر طر  یر ناظر به پیشنهاد و تایید کمیته فناوری دانشگاه انت اب خواهد شد. ناظر طر  وظیفه نظارت  (9تبصره

فناوری دانشگاه را به  های فنی و ارائه گزارق به مدیریت توسعهبر روند اجرایی و پیشبرد مراحل طر ، بررسی گزارق

 عهده خواهد داشت.

 -7ماده ) فزم است تایید منتندات و گزارق نهایی طر  توسط ناظر جداگانه ای بناظر محصول) انجام گیرد.9تبصره 

 گرنت فناوری: نهینحوه هز

فناورانه و از جمله های مرتبط با اجرای طر  برای پرداخت تمامی هزینهرا  ت صیب داده شدهتواند اعتبار یم مجری طر 

و س ت افزار، خرید خدمات، اجاره، نرم افزار،مواد مصرفی آزمایشگاهی بایر اموالی) ،آزمایشگاهی باموالی) زاتیتجه دیخر

های فنی و ت صصی مرتبط با طر  های مرتبط با اخر مجوز و گواهینامهمشاوره، هزینه آنالیز و کالیبراسیون، تامین هزینه

 هزینه نماید.فناورانه و ... 
                                                           

 بود.ایید کننده ارزق و اعتبار پتنت، دفتر ثبت مالكیت فكری دانشگاه خواهد  1
10Common Technical Documents 
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 .خواهند شدجزو اموال دانشگاه محنوب  گرنت فناوریشده از محل  یداریخر یمصرف ریلوازم ا (6تبصره 

 تخصیص اعتبار و اسناد حسابداری: -9ماده 

اعتبار مالی گرنت فناورانه از محل بودجه فناوری دانشگاه تامین و پس از ت یید کمیته فناوری دانشگاه و عقد قرارداد -1-9

 گیرد. مربوطه با مجری طر  صورت می

نامه ای فناورانه و محصول محور، نافی اعتبارات پ وهشی تعل  یافته به این های پایاناعطای گرنت فناوری به طر  (15تبصره 

 ها ن واهد بود. طر 

نوع طر  ،آورده مجری از مبلغ گرنت فناورانه تعل  یافته به طر  فناورانه حنب مصوب کمیته فناوری دانشگاه متناسب -2-9

خارج از دانشگاه و امتیازات مكتنبه تعیین خواهد گردید که متناسب با پیشرفت پروژه در مراحل م تل  به مجری طر  

 پرداخت خواهد شد.

 

 های فناورانه: های ارزیابی طرحمالک-9ماده 

 ای گرنت طب  جدول زیر خواهد بود.شاخصها، مالکها و سطو  امتیازات جهت ارزیابی طر  های فناورانه جهت اعط

بیشینه  مالک امتیازدهی عنوان شاخص

 امتیاز

امتیاز 

کسب 

  80 قابلیت ثبت پتنت خارجی منتج از  طر  فناورانه بین المللیثبت اختراع  شده

  جمع امتیاز کسب شده

 یفن انشد و توسعه نیتدو

 8 قابلیت فروق دانش فنی در داخل کشور  

  90 دانش فنی به خارج کشورقابلیت فروق  

 90 های فناورانه با رویكرد تولید محصول مورد نیاز بازار سالمتنوآوری  

 منتقر در پارک  یها شرکت بنیان یا مشارکت فناورانه با شرکت دانش

 یعلم و فناور

8  

 8 تازگی طر  و نبود نمونه های مشابه خارجی فناوری  

  جمع امتیاز کسب شده

محصول  سازیتجاری 

در  یبر دانش فن یمبتن

 حوزه سالمت

 8 برنامه عملی ساخت نمونه اولیه  

 8 تجاری سازی محصول  امكان سنجی و برنامه  

 3 یفناور یارزق اقتصاد  

 90 تامین کل یا ب شی از نیازهای فناوری بازار سالمت  

  8 طر برای تجاری سازی  گرارهیسرما و برداربهره  نییتعشناسایی و  

 در فناوری و تجاری سازی طر  یمجر یسواب  و تجارب ت صص 

  

90  

 8 قابلیت صدور کاف به خارج  

  8 یگرار هیجرب سرماقابلیت  

  155جمع امتیاز کسب شده



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 

 های فناورانه: نهایی طرحازینحوه  محاسبه امت-8ماده 

 های فناورانه بشر  جدول زیر خواهد بود.های اصلی طر نحوه  محاسبه امتیاز شاخب

  از امتیاز کل جدول شاخب های فناورانه واجد شرایط دریافت گرنت  %60طر  فناورانه در صورت کنب حداقل

 فناوری شناخته خواهد شد.

 های ارزیابی شده در های فناورانه، طر های امتیاز دهی طر ها و شاخببر مبنای امتیاز کنب شده از جدول مالک

 دو سطح بشر  زیر طبقه بندی خواهند شد:

 طر  سطح اول شناخته خواهد شد. 90. در صورت کنب امتیاز بافتر از 9

 طر  سطح دوم شناخته خواهد شد. 90تا  60. در صورت کنب امتیاز 8

نعت ، بهمراه نوع و وی گی طر  بهمراه نقطه نظرات فنی و ت صصی مطروحه سطو  امتیازی و همچنین میزان مشارکت با ص

 .در جلنه کمیته فناوری میزان گرنت اعطایی را تعیین خواهد کرد

در شورای همكاری صنعت دانشگاه به تصویب رسید و مفاد مندرج  19/57/1369تبصره در تاری  90ماده و  9نامه در این آیین

 باشد. می قابل اجرادر آن از تاری  تصویب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جمع کل امتیازات ) مجموع امتیازات سه شاخص( 



ها پیوست و ضمائم   

131 
 

 فلوچارت فرآیند اعطای گرنت به طرح های فناورانه -22پیوست 

 

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 شیوه نامه نظارت و ارزشیابی طرح های فناورانه -23پیوست 

 گزارش نظارت

 عنوان پروژه:

 :شود داده شرح شده ارائه خدمات یا محصول مورد در زیر موارد از یک هر لطفا

 

 مطابق جدول زمانبندی طرح فناورانه است ؟آیا پیشرفت کار  -1

 

 میزان پیشرفت پروژه براساس جدول زمانبندی چند درصد بوده است؟ -2

 

 

 طرح در چه مرحله ای است؟ -3

 

 گزارش بازدید:

.................... از محگل انجگام پگروژه واقگع در     در تاریخ .............................. اینجانب ......................................... به همگراه .......................... 

 ضمیمه می باشد.  ........................................................ بازدید نمودم. گزارش بازدید

 

 نظر نهایی ناظر:

 پیشرفت طرح مورد تائید است. -

 فعالیت بیشتر الزم است و نیاز بازدید مجدد است. -

 پبشرفت طرح مورد تائید نیست. -

 

 

 

 

 

 امضاء: 

 تاریخ:
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 آیین نامه دوره پسا دکترای صنعتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران -23پیوست

 مقدمه:

زیرساختهای آموزشی و پ وهشی فزم جهت تحق  برنامه های حرکت به سمت  در راستای ایجاد دوره پنا دکترای صنعتی 

دانشگاه ننل سوم در بنته تحول و نوآوری آموزق وزارت بهداشت ، درمان و آموزق پزشكی با حمایت این وزارت انه و صنایع 

ربیت نیروی اننانی مت صب و مولد در حوزه هدف اصلی این دوره ت دانش بنیان مرتبط با فناوری سالمت اجرا می شود.

ارتقا توانمندی های حرفه ای و کنب مهارت و تجربه عملی فارغ التحصیالن دکتری با رویكرد ارتقا  فناوری سالمت از طری 

عت کیفیت تولیدات، انجام پ وهش های کاربردی در محیط واقعی تولید است که منجر به ایجاد ارتباط عمی  تر دانشگاه و صن

و  "دستورالعمل برگزاری دوره پنا دکترای وزارت بهداشت، درمان و آموزق پزشكی "خواهد شد. این دوره بر اساس مفاد 

 طراحی شده است.  "دستور العمل جرب داوطلبین پنا دکتری در دانشگاه علوم پزشكی تهران"

 .تعریف دوره پسا دکترای صنعتی1ماده 

)و تولید در واحد صنعتی مرتبط با R&Dای اشتغال به فعالیت های تحقی  و توسعه بپنا دکترای صنعتی دوره ای است بر

 فناوری سالمت به منظور ارتقای مهارت های ت صصی فناورانه دارندگان مدرک دکترای ت صصی. 

 . شرایط داوطلبین دوره پسا دکترای صنعتی2ماده 

الینی در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت، ، ت صب و یا فوق ت صب ب(Ph.D)دانش آموخته دکترای ت صصی -

 درمان و آموزق پزشكی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 نویننده اول و یا منئول، یا یر ثبت اختراع بین المللی. PubMedیا  ISIداشتن حداقل یر مقاله  -

 سال می باشد. 18حداکثر سن داوطلب  -

دارا بودن سایر شرایط ذکر شده در این ماده می توانند با اخر مرخصی بدون حقوق در  اعضا هیئت علمی دانشگاه در صورت -

 این دوره شرکت کنند.

آن دسته از داوطلبین این دوره که ملزم به انجام تعهدات طر  نیروی اننانی هنتند در صورت موافقت معاونت آموزشی  -

 ا در قالب این دوره بگررانند.وزارت مربوطه می توانند تمام یا ب شی از تعهدات خود ر

 :شرایط واحد صنعتی پذیرنده3ماده 

صنعتی که در آن یكی از اعضا هیات مدیره یا سهامدار فعال،که عضو هیات علمی دانشگاه  -شرکت دانش بنیان یا تولیدی

 علوم پزشكی تهران باشد مجاز به پریرفتن داوطلب پنا دکترای صنعتی می باشد.

 راهنمای پذیرش دهنده .شرایط استاد3ماده 

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران با حداقل رتبه دانشیاری. -9

اعضا هیات علمی بازنشنته دانشگاه علوم پزشكی تهران نیز در صورت دارا بودن رتبه استادی می توانند از این  .1تبصره 

 شرایط استفاده کنند.



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 صنعتی. -شرکت دانش بنیان یا شرکت تولیدیمدیرعامل، عضو هیات مدیره یا سهامدار فعال  -8

در سه سال گرشته  Pubmedیا   ISIمجالت نمایه شده در  مقاله در 8داشتن تالیفات علمی معتبر، شامل حداقل  -3

 که حداقل در یكی از آنها نویننده منئول یا اول باشد یا حداقل داشتن یر ثبت اختراع بین المللی.

اوری دانشگاه در راستای یر برنامه پ وهشی میان مدت یا دراز مدت دارای اهداف داشتن پروپوزال مصوب کمیته فن -1

مش ب در یر حیطه معین و خاص که مجموعه پ وهش های فزم برای دستیابی به اهداف ذکر شده، در آن روشن 

 و تعری  شده باشد. 

ت حداکثر دو محق  پنا دکتری را به عهده هر استاد راهنما با احراز سایر شرایط، بطور همزمان می تواند هدای .2تبصره

 گیرد.

 . مراحل درخواست، تایید و ثبت نام متقاضی7ماده 

 مراحل پریرق در دوره تحقیقاتی پنا دکترای صنعتی به صورت زیر است:

 تهران  یدانشگاه علوم پزشك معاونت تحقیقات و فناوری بهسال درخواست به همراه مدارک مورد نیازتوسط داوطلب ار -9

 ارسال مدارک تایید شده متقاضی به واحد صنعتی مرتبط -8

 بررسی مدارک و انجام مصاحبه حضوری توسط استاد راهنمای مورد نظر در صنعت -3

 تهران یدانشگاه علوم پزشك ارسال پروپوزال مورد تایید استاد راهنمای صنعتی به معاونت تحقیقات و فناوری -1

 دانشگاهبررسی و تصویب پرپوزال در کمیته فناوری  -8

 تحقیقات و فناوریتوسط معاونت  مربوطهصنعت و استاد به ابالغ و صدورحكم -6

 . طول دوره9ماده

دوره پنا دکتری یر تا دو سال خواهد بود. آااز دوره از تاری  تصویب پریرق محق  و صدور حكم از معاونت تحقیقات و 

تاد راهنمای مربوطه تعیین و اعالم گردد. این دوره منجر فناوری است. فزم است که طول مدت دوره در ابتدای دوره توسط اس

به اخر مدرک تحصیلی نمی گردد و در پایان دوره، گواهی گرراندن دوره با اعالم و امضای استاد راهنما و تایید معاونت 

 تحقیقات و فناوری دانشگاه، صادر می گردد.

 صنعتی. نحوه تامین هزینه های مربوط به دوره پسا دکترای 9ماده 

 . منئولیت تامین کمر هزینه محق  پنا دکترای صنعتی بر اساس تواف  طرفین به عهده واحد صنعتی پریرق دهنده است.9

 .منبع کمر هزینه می تواند تماما از واحد صنعتی یا از سایر منابع خارج دانشگاهی حامی پ وهشگران و فناوران تامین گردد.8

 دوره پسا دکترای صنعتی:. ارائه گواهینامه پایان 8ماده

پس از پایان دوره بر مبنای درخواست کتبی واحد صنعتی، گواهینامه گرراندن دوره بادو امضای معاون تحقیقات و فناوری 

 دانشگاه و استاد پریرق دهنده صادر خواهد شد.

 ی صدور گواهینامه ضروری است.ارائه گزارق نهایی مورد تایید استاد راهنما و تایید کمیته فناوری دانشگاه برا:3تبصره 

 . تعهدات دانشگاه، واحد صنعتی و متقاضی دوره6ماده

 .تعهدات دانشگاه1-6
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 دریافت مدارک و بررسی صالحیت محق  و ارسال به واحد صنعتی مربوطه -

 بررسی اعالم نیاز واحد های صنعتی در خصوصجرب محق  پنا دکترای صنعتی و بررسی صالحیت استاد راهنما -

 صدور گواهینامه پایان دوره پنا دکتری بر اساس درخواست کتبی واحد صنعتی -

. دانشگاه هیچگونه رابطه است دامی با محق  پنا دکترای صنعتی نداشته و در پایان این دوره نیز تعهدی برای 1تبصره

 است دام محق  ندارد.

برای گرراندن تنها یر دوره دیگر پنادکتری با همان . درخواست مجدد هر محق  پنا دکتری پس از اتمام دوره اول، 8تبصره 

 استاد یا استاد راهنمای دیگر قابل بررسی است. بدیهی است در این صورت باید کلیه مراحل این دستورالعمل از ابتدا طی شود.

گرراندن دو دوره به  . هر متقاضی می تواند در یر زمان، فقط با یر استاد راهنما دوره پنا دکترای خود را طی کند و6تبصره 

 طور هم زمان امكان پریر نینت. 

 . تعهدات واحد صنعتی2-6

 ارزیابی درخواست متقاضی دوره پنا دکتری و انجام مصاحبه در صورت نیاز -

 تعری  پروژه تحقیقاتی و نگارق پروپوزال با همكاری متقاضی دوره و استاد راهنما  -

 میزان تواف  شده تامین کمر هزینه ماهانه محق  بر اساس -

استاد راهنمای اصلی موظ  است محق  پنا دکتری را برای انجام فعالیت های تحقیقاتی راهنمایی فزم نموده و امكانات  -

 فزم را در اختیار ایشان قرار دهد.

ج تحقی  برای انتشار و اعالم پایان تحقی  به دانشگاه برای انجام امور معمول مانند قطع دسترسی محق  به منابع و ارائه نتای -

 بایگانی

 واحد صنعتی هیچگونه تعهدی جهت است دام محق  پنا دکتری پس از پایان دوره ن واهد داشت.  .9تبصره

. حقوق مادی و معنوی کلیه محصوفت منتج از پروژه تحقیقاتی پنا دکتری متعل  به واحد صنعتی می باشد. البته 8تبصره

 یقاتی فزم است نام و آدرس بافیلیشن) دانشگاه لحاظ شود.در مقافت منتج از فعالیت تحق

. در صورت مشارکت مالی یا تجهیزاتی دانشگاه، حقوق دانشگاه و واحد صنعتی توسط کمیته فناوری در زمان تواف  6تبصره 

 مشارکت و یا حمایت تعیین خواهد گردید.

 

 . تعهدات محقق پسا دکتری 3-6

 ورت تمام وقت در اختیار واحد صنعتی باشد.محق  پنا دکتری می باینت بص -

محق  پنا دکتری ملزم به رعایت قوانین ایمنی و حفظ حقوق مادی و معنوی بمالكیت فكری و محرمانگی) حاصل از اجرای -

 کار پ وهشی، مطالعاتی، علمی و... مطاب  مفاد قرارداد منعقده با واحد صنعتی می باشد.



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

ش ماه یكبار گزارق پیشرفت کار را همزمان به معاونت تحقیقات و فناوری و واحد محق  پنا دکتری موظ  است هر ش-

صنعتی محل خدمت ارائه و در پایان طی یر سمینار یر روزه، یافته های علمی خود را به واحد صنعتی و دانشگاه گزارق 

 نماید تا در آمار سالیانه دانشگاه لحاظ شود.

به تصویب شورای صنعت دانشگاه رسید و از تاری  تصویب قابل  9316مرداد  97تبصره در تاری   1ماده و  1این آیین نامه در 

 اجرا می باشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ها پیوست و ضمائم   

137 
 

 پسا دکترای صنعتیفلوچارت  -27پیوست 

 

 

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 فلوچارت برگزاری کارگاه های آموزشی -29پیوست 
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 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 

 

 

 

 



ها پیوست و ضمائم   

111 
 

 فلوچارت اجرایی برنامه تامزآپ -29پیوست 

 

 

 

 

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 فلوچارت تهیه و تدوین فصلنامه پیام فن بازار سالمت -28پیوست 
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 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 مدل بومی دفتر انتقال فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران -26پیوست 
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 نسل سومتخصصی راهبری دانشگاه  وظایف و اختیارات کارگروه شرحآیین نامه  -35پیوست 

 

 

 

 

 

 

 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 
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 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 
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 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 
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 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 برنامه اقدامات کمیته آموزش و توانمندسازی -31پیوست 
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 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

 برنامه اقدامات کمیته فرهنگ سازی و ترویج -32پیوست 

 باسمه تعالی

 و بارش افكار با هدف تعیین نقشه راهاندیشی برگزاری یک نشست برای همپیشنهاد اولیه:                   

 
 توسعه کار آفرینی در دانشگاه ننل سوم سازی فرهنگ نشنت ت صصی

 کار، تولید و خل  ثروت مبتنی بر دانش ترویج و سازی فرهنگ همایش یر بنیم) روزه

 ....................... ....................... هم اندیشی
 

 آبان 25زمان پیشنهادی: دوشنبه 

 معاونت آموزشی دانشگاه با همكاری دفتر توسعه فناوری و همكاری با صنعت دانشگاه برگزار کننده:

 مخاطبان:

 دانشجویان در مقاطع م تل  تحصیلی .9

 استادان .8

 کارشناسان دانشگاه در حوزه های م تل  آموزشی، پ وهشی، مالی و پشتیبانی .3

 هیات رئینه کلیه دانشكده های دانشگاه .1

 رئینه مراکز تحقیقاتی و پ وهشكده ها و پ وهشگاه های دانشگاههیات  .8

 اهداف:

 تدوین بنته فرهنگی کارگروه .1

 ترسیم کالن تصویر حرکت فرهنگی و بنترسازی آموزق و پ وهش ننل سوم در دانشگاه .2
 

 نشست تخصصی اول:

 سیر و اهداف آموزق از ننل اول تا ننل سوم 

 تغییر نگرق در آموزق 

  تربیت کدام مت صب؟آموزق برای 

 چالشهای حفظ ننل اول و دوم و ورود به ننل سوم 

 اخالق کارآفرینی 
 

 نشست تخصصی دوم:

 تغییر نگرق در پ وهش 

 هدفمندی حلقه مفقوده پ وهش 

 حل کدام مناله؟ 

 های حفظ ننل اول و دوم و ورود به ننل سوم چالش 

 وی گی های ش صیتی کارآفرینی 

  نه ارائه به صنعتراهكارهای جرب ایده از صنعت 
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 نشست مشورتی با جناب آقایان دکتر سهراب پور، دکتر قنبری و چند جلسه با جناب آقای دکتر منظم

تغییر راهبرد از یک نشست به یک حرکت مستمر و متنوع در حوزه فرهنگ خلق ثروت مبتنی بر دانش و 

 ای که خاموش نشود!کارآفرینی: شعله

کارآفرینان از داخل و خارج دانشگاه + افراد کلیدی )با دو هدف تغییر نگرش در فهرست استادان مدعو و  .1

 خود ایشان / تاثیر در تصمیم سازی و سیاستگزاری ایشان(

با هدف تبیین ؛ Interactiveطراحی محدود چند نشست تخصصی، ترویجی در قالب مباحثات مشارکتی و  .2

 زشکی تهرانِ کارآفرینعینی و عملی: تعریف عملیاتی از دانشگاه علوم پ

 نمادسازی و انجام کارهای نمادین: مثل طراحی لوگو، انتخاب رنگ، موسیقی یا پرچم ویژه دانشگاه نسل سوم .3

 طراحی تم برای هر نشست یا رویداد: .3

 ...من هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم 

 ...من دانشجوی کارآفرین هستم 

 ابر بودن خلق ثروت و کارآفرینی با ارزشفرهنگ سازی ارزش محور به معنای بر .7

 طراحی کانال دانشگاه نسل سوم .9

 خصوصا در حوزه آموزش؛  TEDطراحی، تولید یا نشر سخنرانی های تیپ  .9

 پرداختن به فرهنگ سازی در بخش استادان: .8

  ارزش کار و کارآفرینی / داستانهای واقعی )تشویقی ، انگیزشی( / کار تیمی / اشتراک امکانات و

 ها / شکستن سدهای ذهنی / شناسایی و معرفی الگوهای مختلف بین المللیایده

 ... دانشجویان: تعریف واحدهای اختیاری / مجازی / تشویقی با اثر مثبت 

 جذب حوزه معاونت فرهنگی و حوزه مشارکتهای مردمی در کمک به توسعه دانشگاه نسل سوم:  .6

 تقا(اختصاص بخشی از نشستهای فرهنگی )امتیاز ار 

 بازنگری در شاخصهای فرهنگی دانشگاه: تخصیص امتیاز برای کارآفرینی 
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 یعلم یأته یاعضا فناورانه  و کارآفرینانه یجامع توانمندساز برنامه -33 پیوست

 تهران یدانشگاه علوم پزشک

 پیشینه 
دانشگاه از آااز تا به امروز مهمترین کانون تحول و تغییر در مبانی تفكر و دانش در جوامع اننانی بوده است. آمیوزق  

گنترق مرزهای دانایی همواره به عنیوان ییر رسیالت پاییدار در تمیامی      علوم و تربیت مت صصین و دانش آموختگان ماهر و 

های آموزشی و مهارت آموزی ها و مراکز آموزق عالی جهان به رسمیت شناخته شده و همچنان تقویت و تحكیم بنیاندانشگاه

ن اخیر با تحول و تغییر جوامع و در دانشگاه امری پریرفته شده و اجتناب ناپریر می باشد. در طول زمان و به وی ه در دو سه قر

های تولید کننیده محصیوفت   های صنعتی و توسعه و پیشرفت علم و فناوری و اتكای هر چه بیشتر صنایع و شرکتبروز انقالب

به ایجاد زیرساخت های علمی و فناوری، نقش و جایگاه دانشگاه در توسعه همه جانبه به وی ه در اقتصاد، بیش از پییش نماییان   

باشد. دانشگاه با تكامل تدریجی از رویكردی کامال  آموزق محور به سمت تحقی  و خل  دانیش و سیپس تولیید فنیاوری و     می 

مشارکت با صنعت در تجاری سازی محصوفت دانش بنیان و ارتباط منتمر با اجتمیاع حرکیت نمیود. دانشیگاه ننیل سیوم ییا        

دانشگاه برای تحق  پاسی گویی اثیر ب یش و  اقتصیاد دانیش بنییان       های علمی کارآفرین مصداق تحول و تكامل منتمر بنیان

 محنوب می شود.

ای متشكل از اساتید دانشگاه، خبرگان و صاحب نظران و فنیاوران حیوزه   ، مجموعهمسو ننلدانشگاه  ت صصی راهبریکارگروه 

کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان از داخل و خارج دانشگاه علوم پزشكی تهران است که در راستای برنامه های تحیول و نیوآوری   

من بررسی و تحلیل علمی در آموزق علوم پزشكی و متعاقب تشكیل کارگروه مشورتی حرکت به سمت دانشگاه ننل سوم و ض

مباحث مرتبط با دانشگاه ننل سوم، با هماهنگی و همراستایی با رسالت و ماموریت های کالن کشور، وزارت متبوع و دانشیگاه،  

با هدف تدوین راهبرد و ارائه راهكارهای عملی به منظور تحق  و پیشبرد اهداف تعیین شده بیرای حرکیت بیه سیمت دانشیگاه      

 شده است. کارآفرین ایجاد 

ف  ربانهم جامع توان  مند سازی اهدا
، اهداف زیر مورد نظر مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 9319در تدوین برنامه جامع توانمندسازی فناورانه در سال 

 دانشگاه بوده است:

 کمر به ارتقای اکوسینتم فناوری، نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشكی تهران .9

نگاه فناورانه و کارآفرینانه اعضای هی ت علمی به منظور توانمندسازی ایشان جهت ایفای نقش منتور در حوزه  تقویت .8

 فناوری

 کمر به تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه از مجرای توانمندسازی اعضای هی ت علمی .3

 های کاربردی و محصول محور تالق جهت تغییر جهت پ وهشهای دانشگاه از پ وهشهای کم کاربرد، به پ وهش .1

 های آینده دانشگاهی کمر به تقویت نگاه اعضای هی ت علمی به ننل .8

 

 و تخصیص امتیاز ناهنی فناوراهن و کارآفر ی توانمندساز یاه ربانهمفرآیند ربرسی 
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موردنظر این سند که حایز امتیاز برای اعضای هی ت علمی هنتند دارای شرایط  نانهیکارآفر و فناورانه یتوانمندساز یها برنامه

 ذیل خواهند بود:

دانشگاه، مراکز شتابدهی و نوآوری منتقر در دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و پ وهشكده های دارای شورای ارتباط  رشد مراکز -

 سازی فناورانه و کارآفرینانه باشند.با صنعت منتقل می توانند به عنوان مراکز مجری دوره های توانمند
 صنعت با ارتباط و یفناور توسعه تیریمد از،یامت نییتع و مجوز یاعضا و ها دوره یبرگزار یتقاضا به یدگیرس مرجع -

 های ارزیای این دوره ها، نماینده مرکز توسعه آموزق دانشگاه نیز حضور خواهد یافت. در نشنت .است دانشگاه
روسا و یا معاونان مراکز فوق الرکر خواهند بود.  نانه،یکارآفر و فناورانه یتوانمندساز یها دوره یبرگزار انیمتقاض -

متقاضیان اطالعات مربوط به دوره اعم از موضوع، روق اجرا، م اطبان و محل برگزاری را حداقل یر ماه قبل از برگزاری 

 انشگاه ارسال نمایند.دوره فزم است برای مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت د
 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه درخواست ارسالی را از ابعاد زیر مورد ارزیابی قرار خواهد داد: -
o انطباق موضوعی کارگاه با مصادی  نوآوری، فناوری و کارآفرینی مندرج در اهداف کالن و برنامه راهبردی دانشگاه 
o  برنامه کارگاهرعایت اصول طراحی آموزشی در 
o سواب  و صالحیت مدرسان پیشنهادی 
مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه موظ  است حداکثر طرف مدت دو هفته نتیجه بررسی های خود و  -

 میزان امتیاز اعطایی را به برگزار کننده اعالم کند.

 

 یعلم  أتیه  یاعضا هب ازیامت  صی تخص  ندی فرآ
های توانمندسازی فناورانه شرکت نمایند. در دانشگاه فزم است به طور منتمر در برنامه اعضاء هی ت علمی پ وهشی .9

این راستا فزم است کلیه اعضاء هی ت علمی دانشگاه برای ارتقاء رتبه علمی از استادیاری به دانشیاری یا دانشیاری 

تایید و ریزی، ا ارائه نمایند. مرجع برنامهامتیاز توانمند سازی آموزشی را کنب کرده و منتندات آن ر 19به استادی، 

 مندسازی فناورانه، مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه خواهد بود.های توانمعادل سازی فعالیت

   باشند:الرکر، موارد زیر الزامی می: در کنب امتیازهای فوق9تبصره 

a.  امتیاز را از شرکت در مجموعه برنامه  81علمی ، باید حداقل برای ارتقا از استادیاری به دانشیاری اعضای هی ت

ببه صورت متمرکز یا مجزا) کنب نمایند بتوضیحات این برنامه در پیوست یر ارائه پایه آموزشی های مهارت

 شده است).

b.  در هر حداقل شرکت در یر جلنه برنامه مشاهده همتا بماه) برای ارتقا اعضای هی ت علمی  11از ابتدای مهرماه

 باشد.مرحله باز استادیاری به دانشیاری و دانشیاری به استادی) الزامی می

های توانمندسازی فناورانه برای اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در مقطع : اگرچه شرکت در دوره8تبصره 

حفظ و ارتقای شود این دسته از اعضای هیات علمی نیز به منظور باشد، اما پیشنهاد میاستادی الزامی نمی

  های توانمندسازی فناورانه شرکت نمایند.های فناورانه خود، به طور انت ابی در برنامهمندیتوان
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فزم است مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، با پایش منتمر تحوفت حوزه دانش آموزق علوم پزشكی و  .8

مندسازی فناورانه در جهت حرکت در های تواندورهبررسی متناوب نیازهای فناوری دانشگاه، اقدام به بازبینی 

 راستای تحوفت ایجاد شده و پاس گویی به نیازهای شناسایی شده بنماید.

های توانمندسازی فناورانه و کنب امتیازهای فزم، مدیریت به منظور تنهیل استفاده اعضاء هی ت علمی از برنامه .3

، زمینه مشارکت معاونت پ وهشی و هاجه به حفظ اثرب شی برنامهتوسعه فناوری و ارتباط با صنعت باید ضمن تو

های آموزشی در این حوزه را فراهم نموده و تا حد امكان ننبت به ها و بیمارستاندفاتر ارتباط با صنعت دانشكده

 مجازی سازی برنامه های توانمندسازی فناورانه اقدام نماید.

 الزامات اجرایی این سند
مورد بررسی قرار می گیرد،  9100کلیه اعضای هی ت علمی که پرونده ارتقاء آنها از ابتدای سال فزم است برای  .9

 امتیازات پ وهش و فناوری مطاب  این سند محاسبه شود.
برای جلوگیری از ت خیر در ارتقای اعضای هی ت علمی، مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه موظ   .8

، امكان کنب امتیاز برای اعضای هی ت علمی را از مجرای حمایت از برگزاری دوره ها 9311است تا پایان سال 

 فراهم نماید.
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 های محصول محورنامهنامه اجرایی ارزش گذاری دستاوردهای پایانشیوه  -33پیوست 

 

 مقدمه

توسعه اقتصاد دانش بنیان ایفا می کند. استفاده از انجام پ وهش های کاربردی هدفمند در دانشگاه ها نقش بنیار مهمی را در 

قابلیت های علمی و پ وهشی دانشجویان شاال به تحصیل در دانشگاه و بوی ه بهره مندی از ظرفیت های دانشجویان در مقاطع 

ارتقاء سالمت های فناورانه و ابداع و اختراع محصوفت تاثیر گرار بر حفظ و تحصیالت تكمیلی برای به انجام رساندن طر 

جامعه هدفی است که تحق  آن می تواند به صورتی بنیادین شكوفایی نظام آموزق دانشگاهی کشور را به دنبال داشته 

های فناورانه محصول محور و در راستای حمایت از این نامهباشد.این شیوه نامهبا هدف تعیین خطوط راهنما برای اجرای پایان

رود مفاد این دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهرانتدوین شده است. انتظار می ها در دانشكده داروسازیطر 

های فناورانه محصول محور فراهم آورده و راه را نامهی رابرای مدیریت و اجرای پایانسیاست هماهنگ وضوابط مدونشیوه نامه 

 سازی و خل  ثروت هموار سازد.برای تجاری

 اهداف: -1ماده 

 نامههای جامعه نگر در نظام سالمت، از طری  اجرای پایانفنی و خل  دانش و فناوریحمایت از تولید، توسعه و انتقال دانش

 گیری از توان علمی اساتید و دانشجویان شاال به تحصیل در دانشگاه علوم پزشكی تهران از طری :های محصول محور با بهره

 نیان در کشورهای دانش بکمر به توسعه فناوری 

 های علمی و فنی اساتید و دانشجویاندانشكده در حوزه فناوری و تولید و تجاری سازی افزایش توانمند

 محصوفت فناورانه

 های درون و برون از دانشگاه و تعامل سازنده با ب ش صنعت مندی فراگیر ازمنابع و تجربیات و مهارتبهره

 کشور بخصوصی و دولتی)

 گان ماهر در فناوری و توانمند در تجاری سازی فناورانهآموختتربیت دانش 

 تعاریف:-2ماده 

 پایان نامه محصول محور -1-2

،منجر به ایجاد افتهیسازمان  یهااستفاده از دانش و مهارت ابشود کهنامه محصول محور به پایان نامه ای گفته میپایان

ها و روقنرم افزار و یا ابداع و توسعه دستگاه، ، مواد اولیه، دارو، واکننهای فناورانه برای ساخت و توسعه یكمحصول بقابلیت

ی شده وبا زندگ تیفیو بهبود ک یبهداشت یحل مشكلهای بهبود مدیریت در نظام سالمت)به منظوررفع یر نیاز یا زیرساخت

 های مشرو  زیر قابل انجام باشد:وی گی

  اجرای پایان نامه محصول محورهمكاری و مشارکت درون و برون دانشگاهی در 

 اخر استانداردها یا تاییدیه و مجوزهای ملی و بین المللی برای تجاری سازی محصول 

 محصول محور نامهبرخورداری از قابلیت ثبت اختراع منتج از پایان 

 قابلیت فروق دانش فنی در داخل و خارج از کشور 
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 استاد راهنما -2-2

شود که منئولیت منتقیم اجرا و علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اطالق میبه عضو هیات علمی دانشگاه 

 نامه محصول محور را بر عهده دارد.های اجرایی پایانپیشبردفعالیت

 محصول محور های نامهانیپااصول  -3ماده 

های نو و ارتقای تولید فناوری منجربهندارندبلكه باینتی  وپ وهشی مطالعاتی ماهیتصرفا  نامه های محصول محورپایان-1-3

 .گردند منتهیتولید مقاله  بهحتما   نینت فزم، بنابراین دنشوعلوم پزشكی تهران  دانشگاهسطح فناوری در دانشكده داروسازی 

ا ب اساتید مشاور)، دانشجو و های محصول محور تابع قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه بوده و اساتید راهنمنامهپایان -2-3

 ها موظ  به رعایت تمامی قوانین و ضوابط اجرایی مرتبط می باشند.همكاران پایان نامه 

مندی از اعتبارات های فناورانه، در اولویت بهرههای محصول محور در صورت برخورداری از شرایط فزم طر نامهپایان -3-3

 گرفت. حمایتی فناورانه بگرنت) قرار خواهند

های محصول محور مصوب نامههای مالی حمایتی از  پایانتبصره: ت صیب و اعطای هر گونه اعتبار حمایتی خارج از چارچوب

 باشد.دانشگاه و ابالغ رسمی به مجری می -دانشگاه،منوط به تصویب در مراجع قانونی مربوطه در دانشكده 

های آموزشی دانشكده و یا با مشارکت و همكاری علمی و با سایر گروه که به طور مشترکنامه های محصول محورپایان-3-3

 ای برخوردار خواهند بود.شوند، از امتیازات حمایتی وی ههای داخل و خارج از دانشگاه اجرا میمالی ب ش

شاوره و خدمات آموزشی تواند شامل دراختیار قرار دادن تجهیزات و امكانات، مواد اولیه، سرمایه اننانی، ممشارکت میتبصره: 

 و پ وهشی و ...باشد.

 فرایند تصویب پروپوزال پایان نامه های محصول محور-3ماده 

 ارسال دانشكدهی آموزشی معاونتها ،بهیآموزش درگروه بیازتصو وپس نیتدو مربوطهی فرمها درقالب پروپوزال -

 .گرددیم

آموزشی، پروپوزال را جهت طر  در شورای فناوری  معاونت آموزشی با توجه به درخواست استاد راهنما و نظر گروه -

 وتعهداتیی اجرا الزاماتو  یبررسدانشكده  یفناور یدر شورا پروپوزالدانشكده، به دبیر شورا ارجاع می دهد.

 .ی گرددم اعالمی آموزش معاونت وبه نییتع انیمجر

پروپوزال در اولین جلنه شورای آموزشی مطر  و ضمن تعیین داوران داخلی و خارجی، ناظری از اعضای کمیته  -

منت ب نظارت بر اجرای پایان نامه برای نظارت منتمر بر اجرای آن تعیین و مراتب تصویب به مجری اعالم می 

 گردد.   

 تعهدات  استاد راهنما: -7ماده 

، موظ  است در طول اجرای طر ، هر شش ماه به طور منظم، گزارق پیشرفت نامه محصول محورپایاناستاد راهنمای -1-7

مراحل  شبردیو پ یینظارت بر روند اجرا فهیوظ ،ناظر طر کار را به ناظر منت ب معاونتهای آموزشی دانشكده ارسال نماید.

 دانشكده را به عهده خواهد داشت. یو ارائه گزارق به معاونت آموزش یفن هایگزارش یطر ، بررس

 سایر جلنات گزارق رسمی پیشرفت کار پایان نامه تابع مقررات عمومی آموزق دانشكده خواهد بود.
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در صورتی که به دفیل فنی و یا مشكالت دیگر، مجری طر  درخواست افزایش زمان اجرای طر  را داشته و یا قادر به ادامه -2-7

راتب را به گروه آموزشی مربوطه و معاونت آموزشی دانشكده گزارق نماید تا در زمینه تمدید زمان اجرای اجرای طر  نباشد، باید م

 طر  و رفع مشكالت احتمالی و یا تعیین فرد جایگزین تصمیم گیری شود.

در حیطه تصمیم گیری در مورد تمدید زمان اجرای طر  و تعیین فرد جایگزین و یا تغییر یا توق  اجرای طر ، تبصره: 

 باشد.اختیارات شوراهای آموزشی دانشكده می

نامه موظ  به ارائه گزارق و منتندات مشرو  زیر برای انجام دفاع از پایان محصول محور نامهپایاناستاد راهنمای -3-7

 خواهدبود:

 معاونت آموزشی دانشكده به طر  انجام ایمرحله گزارشات ارسالال : تكمیل و 

و ارائه منتندات مرتبط با تعهدات اجرای طر  به معاونت آموزشی دانشكده،  شامل حداقل  نهایی گزارقب: ارسال 

 دو مورد از شش مورد مشرو  زیر خواهد بود:

 المللی:. گواهی معتبر ثبت اختراع بین9

I. بمنتج از طر  فناورانه ه ثبت پتنتارائه تقاضانامApplication( 

II.   ب طر  فناورانهارائه شماره ثبت پتنت منتج ازFiling ( 

III. پتنت منتج از  طر  فناورانه ییثبت نها 

 99نامه، ارائه شماره پرونده بفایلینگ) پتنت الزامی است.: برای تعیین وقت دفاع نهایی ازپایان9تبصره 

 . گواهی ساخت نمونه اولیه محصول با قابلیت تجاری سازی8

اولیه  نمونهشده است.  یساز هیشب یندیفرا ایمفهوم  حصول،م شیآزما یاست که برا یمدل: نمونه اولیه 8تبصره 

که شكل، اندازه، م تصات و عملكرد و کارایی محصول نهایی را نمایش  استیی های گیو نیشتریب و بیانگر ندهینما

 دهد.می

سازمان ارا به 98CTDمنجر به تولید مواد اولیه دارویی گردد تحویلنامه محصول محور پایان: در صورتیكه 3تبصره 

 و دارو ضروری است.

 . گواهی فروق دانش فنی و یا تولید صنعتی محصول به همراه منتندات تراکنش مالی3

 برداری از محصول. مجوز تولید و یا پروانه بهره1

 های معتبر داخلی و جهانی مرتبط با طر  فناورانه. ارائه مدارک مربوط به کنب جوایز و نشان8

 شرکت دانش بنیان مبتنی بر طر  و محصول فناورانه. گواهی تاسیس 6

 محصول محور: نامهجلسه دفاع از پایان  اعضای هیأت داوران-9ماده

های محصول محور ضمن تبعیت از قوانین و مقررات عمومی برگزاری جلنات دفاع دانشگاه با توجه به نامهجلنات دفاع از پایان

 اع در ارزشیابی پایان نامه های محصول محور، متشكل از اعضای ذیل خواهد بود:جلنه دف ،شرایط خاص خود و ماهیت وی ه

                                                           
 تایید کننده ارزق و اعتبار پتنت، دفتر ثبت مالكیت فكری دانشگاه خواهد بود.ارائه گواهی معتبر از مرجع ثبت کننده پتنت الزامی است و 99

11Common Technical Documents 
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-میهمانبداوران)  استاد داور -مشاور باساتید) استاد -راهنما باساتید) استادالف( دکترای حرفه ای و کارشناسی ارشد:

معاونت نماینده نماینده معاونت پ وهشی دانشكده ب با نظر و تایید کمیته فناوری دانشگاه) ،  -داخلیبداوران)  استاد داور

 آموزشیدانشكده

 -داخلیبداوران)  استاد داور-میهمانبداوران)  استاد داور -مشاور باساتید) استاد -راهنما باساتید) استادب( دکتری تخصصی:

تحصیالت معاونت آموزق ت صصی و نماینده تایید کمیته فناوری دانشگاه) و  نماینده معاونت پ وهشی دانشكده ب با نظر و

 دانشكده تكمیلی

 های محصول محور:  نامههای پذیرش و دفاع از پایانمالک-9ماده 

 نامه های محصول محورهای امتیازدهی برای دفاع از پایانجدول مالک

 1-جدول

 یالملل نیمراجع معتبر ب ریسا ای1USPTO،2, WIPO3EPOدر  یالملل نیب پتنت

 900 تا بیت ص ازقابلیامت

 فزم:  منتندات

 دانشجو مشارکت قدرالنهم نییبرتعی مبن پتنت ثبت اظهارنامه به اختراع ثبت هیدییتا -

 مربوط درمرجع اختراع ثبت براصالتی مبن دانشگاه وابداعات دفتراختراعات هیدییتا -

 .باشدیم دانشگاه پتنت رثبتتدف عهده به نامه انیباپا پتنت موضوع دانطباقییتا -

 شده ازکسبیامت ازیامت سقف یازدهیمدنظردرامتی ارهایمع

 60 پتنت ارائه منتندات ثبت 
 

 30 موجوددربازاری ها بافرآورده ورقابت شدنی تجاری برا دهیای ذات تیقابل
 

و  دیتول یاستاندارد برا Business planایFeasibility studyارائه

 دهیفروق ا یانجام شده برا یها تیفعال

80 
 

 

،امتیاز پتنت بر اساس قدرالنهم ایشان تقنیم نفرباشد ریاز شیب پتنت ریدریان ذینفع تعداددانشجو كهیدرصورت:3 تبصره

ی م ازاعالمیامت بیت ص جهت،دیواسات نفعانیذ هیدییتاتوسط دفتر ثبت پتنت دانشگاه و بر اساس  قدرالنهم زانیممی گردد. 

 .گردد
1. United States Patent and Trademark Office 

2. World Intellectual Property Organization 

3. European Patent Office 
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 2-جدول

 یمعتبرداخل درمراجع/محصول اختراع ثبت

 80 تا بیت ص ازقابلیامت

 فزم:  منتندات

 دانشجو مشارکت قدرالنهم نییبرتعی مبن پتنت ثبت اظهارنامه به اختراع ثبت هیدییتا -

 مربوط درمرجع اختراع ثبت براصالتی مبن دانشگاه وابداعات دفتراختراعات هیدییتا -

 .باشدیم دانشگاه پتنت رثبتتدف عهده به نامه انیباپا پتنت موضوع دانطباقییتا -

 شده ازکسبیامت ازیامت سقف یازدهیمدنظردرامتی ارهایمع

 98 اختراع ثبتارائه منتندات 
 

 90 موجوددربازاری ها بافرآورده ورقابت شدنی تجاری برا دهیای ذات تیقابل
 

 8 دهیای سازی اتجاری فروقی برا شده انجامی تهایفعال
 

 بیت ص دجهتیواسات نفعانیذ هیدییباتا قدرالنهم زانیم نفرباشد ریاز شیب پتنت ریتعداددانشجودر كهیدرصورت:7 تبصره

 .گردد ازاعالمیامت

 3-جدول

 در حوزه سالمت  یبر دانش فن یمحصول مبتن ایورده آفر یصنعت دی/ تولیو توسعه دانش فن نیتدو

 900 تا بیت ص ازقابلیامت

 فزم:  طیشرا

 .باشد مصوب نامه انیپا جهیمانتیدستاوردمنتق -

- CTD تحویل شده باشد. به سازمان ارا و دارو 

 باشد. کشوری داروساز صنعتی بافترازترازعمومی وفناوری علم سطح -

 شده ازکسبیامت ازیسقفامت یازدهیمدنظردرامتیارهایمع

 10 دستاورد  یدگیچیپ ی، نوآوریفن سطح
 

 Product Life Cycle 80ایTechnology Life Cycleبرآورد
 

 حاصلیارزییزانصرفهجویمدر نظام سالمت و  یفناور ایمحصول  تیاهم

 یافناوری زفراوردها

10 
 

 80 گریدی ها دفرآوردهیازدستاورددرتولی ریگ بهره تیقابل
 

 80 ازارب موجوددری ها بافرآورده رقابت تیوقابل عیسری بازده
 

 88 دیتول یاستاندارد برا Business planایFeasibility studyدییو تا ارائه
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 4-جدول

 هسالمت درحوزی خصصت ای یفن بردانشی مبتنی ادرمانی یموثربهداشت خدمت ارائه

 ...( دویجدی ادرمانی یبهداشتی هاوپروتکلها وهی،شینیبال یراهنماها لیتکم ای نی)مانند تدو 

 60 تا بیت ص ازقابلیامت

 فزم:  طیشرا

 .باشد مصوب نامه انیپا جهیمانتیدستاوردمنتق -

 نفعیونهادذ سازمان هیدییتای گواهای مرتبط یت صصی علم انجمنی داور نظر -

 باشد دشدهییرنده،تایگ خدمات اارگانی سازمان توسط شده دستاوردارائه بودنی کاربرد -

 شده ازکسبیامت ازیامت سقف یازدهیمدنظردرامتی ارهایمع

 80 سالمت کشوردرحوزهی تهایبااولویی همراستا -
 

 30 یفن دانشی ت صص سطح -
 

 30 ینوآور زانیم -
 

 80 سالمتی کاربرددرارتقا وسعت -
 

 سالمتی کاربرددرارتقا تیاهم -
88  

 5-جدول
 سالمت درحوزهی اتخصصی یفن بردانشی مبتنی تیریمد ای یموثرآموزش خدمت ارائه

 ...( دویجدی اآموزشیی تیریمدی هاستمیو استقرار س ی)مانند طراح 
 60 تا بیت ص ازقابلیامت

 فزم:  طیشرا

 .باشد مصوب نامه انیپا جهیمانتیدستاوردمنتق -

 نفعیسازمان و نهاد ذ هیدییتای گواهای مرتبطی ت صصی علم انجمنی نظرداور -

 .باشد دشدهییرنده،تایگ خدمات اارگانی سازمان توسط شده دستاوردارائه بودنی کاربرد -

 شده ازکسبیامت ازیامت سقف یازدهیمدنظردرامتی ارهایمع

 80 سالمت کشوردرحوزهی تهایبااولویی همراستا -
 

 80 یفن دانشی ت صص سطح -
 

 80 ینوآور زانیم -
 

 80 سالمتی کاربرددرارتقا وسعت -
 

 80 سالمتی کاربرددرارتقا تیاهم -
 



 مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

تا  ،یو جشنواره خوارزم یجشنواره راز ترازدری ملو  یالملل نیزبیصورت ارائه منتندات مربوط به کنب جوا در: 9تبصره 

مكتنبه بر اساس  ازاتیبه مجموع امت ازیامت 80تا سق   نا،یجشنواره ابن س ترازدر  یدانشگاه یو جشنواره ها ازیامت 30سق  

 خواهد بود. شیجداول فوق، قابل افزا

 

 :9تبصره

 ازدرمقطعیامت 60 ،حداقل)Ph.Dب یت صص یدر مقطع دکتر ازیامت 10 حداقلصورت کنب  درمحور محصولی انامهانیپا

ذکر  یهاشاخب یاصل نیازعناو ب شهر  درارشد ب یکارشناس ای یداروساز یدکترا ازدرمقطعیامت 18 وی ت صب داروساز

ی فناور کمیتهدر  دییپس از تا وپایان یافته تلقی شده ) شده اعالمی هامالککنب شده در  ازاتیامتجمع  ایشده در جدول و 

 نامه را خواهند داشت. انیپااز  دفاع ،اجازهدانشگاه

: در صورتی که پایان نامه محصول محور منجر به مقاله نیز گردید، فزم است امتیاز مقاله یا مقافت منتج از پایان نامه 9تبصره

 نیز به جمع امتیازات کنب شده در مالکهای مندرج در این شیوه نامه افزوده گردند. 

در ارزیابی و تعیین نمره حتی المقدور از مالکهای مندرج در  : از داوران محترم این دسته پایان نامه ها انتظار می رود1تبصره 

 این شیوه نامه استفاده نمایند.

 صویبت ازتاری  درآن رسیدومفادمندرج تصویب بهدانشگاه  یآموزشی شورا در.......تبصره در تاری  1و  هماد7در  نامهشیوه  این

.باشدیم افجراء فزم  
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