
1 

 

����� ��	
����� ��	
����� ��	
����� ��	
        

آئين نامه همكاري تحقيقاتي و خدمات علمي و فني محققين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

  بهداشتي درماني تبريز با ساير موسسات (همكاري دانشگاه و صنعت)

فنـاوري و خـدمات   به منظور گسترش هر چه بيشتر ارتباط دانشگاه علوم پزشكي تبريز با صنعت ،دستورالعمل اجرايي طرحهـاي تحقيقـاتي ،   

ت علمي و فني كه تمام، يا بخشي از منابع آن از طرف صنايع، موسسات دولتي و غير دولتي خارج از دانشگاه تأمين مي شود؛ به استناد مستندا

  قانوني بشرح ذيل تنظيم مي شود:

 . 1391وب هيئت امنا ارديبهشت آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات علمي پژوهشي وابسته مص 114ماده  -

 هيات وزيران. 12/2/1361مورخه  15674تصويب نامه شماره  -

ماده واحده  20هيات محترم وزيران و بند  23/1/88مصوب  1388برنامه توسعه پنجم قانون بودجه محدود به سال  16-20موضوع ماده  -

 .88قانون بودجه سال 

توسط اعضاء هيئت علمي و دانش بنيان در قانون توسعه پنجم اجتماعي و اقتصادي مواد قانوني انجام خدمات تحقيقاتي و فني  -

   .و فرهنگي

با توجه به اينكه همكاري دانشگاه و صنعت يك ارزش تلقي مي گردد بنابر اين هر گونه فعاليـت در حيطـه فـوق مـورد حمايـت و      

  تشويق دانشگاه قرار خواهد گرفت. 

  تعاريف: 

شركتها و ساير مجتمع هاي اداري و صنعتي دولتي و غيـر دولتـي داخـل و     مراكز،  نهادها،   سازمانها،  به كليه وزارتخانه ها، فرما:كار

  خارج كشور، همچنين به اشخاص حقيقي سفارش دهنده كار اطالق مي شود.

اطـالق مـي شـود كـه مسـئول مسـتقيم       به فرد يا افراد حقيقي اعم از هيئت علمي يا كارشناس دانشگاه  مجري (مدير اجرايي):

  پيشبرد موضوع قرارداد مي باشد و قرارداد اجراي پژوهش، فناوري به امضاي ايشان مي رسد.

دانشـگاه ، مراكـز تحقيقـاتي، مراكـز رشـد فنـاوري يـا         ي / فنـاوري طرحي است كه در شوراي پژوهش :/ فنĤورانه طرح پژوهشي

   داد ارائه مي شود.وبراي اجرا از طرف كار فرما به عنوان موضوع قرار شوراهاي پژوهشي مصوب كشور به تصويب برسد،

طبق برنامه زمانبنـدي   خدماتي كه توسط مجري و بر اساس در خواست كارفرما، در قالب قراردادفني قراردادي:  –خدمات علمي 

   به آنها ارائه ميگردد.و مدت دار 

خدماتي كه بنا به در خواست كارفرما بـا اسـتفاده از امكانـات آزمايشـگاهي و يـا تجهيـزات        فني غير قرار دادي: -خدمات علمي

   دانشگاه توسط مجري بصورت مستمر يا موردي طبق تعرفه تعيين شده ارائه ميشود.

ـ      اي:خدمات مشاوره  ه، كـامپيوتر و خدماتي است كه مجري براي ارائه آن از توان علمي خـود، و اسـتفاده از امكانـاتي نظيركتابخان

   اينترنت استفاده نمايد.

عبارت است از مجموعه اي از اطالعات، آگاهيها، مهارتهاي فني و غير فني سازمان يافته كه ميتواند بـه منظـور توليـد     دانش فني:

دانش ميتواند شـامل  اين  برداري قرار گيرد. يا ساير اهداف كاربردي صنعتي مورد بهره محصول، تهيه مواد، ايجاد يا بهبود فرآيند و

   يا تمام مراحل توليد دانش فني، اجراي دانش فني و واگذاري دانش فني در صنعت باشد. يك و هر
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: واحد سازماني زير مجمو عه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي تبريز اسـت  مديريت توسعه فناوري سالمت دانشگاه

تحقـق ارتبـاط كارآمـد     در ابعاد مختلف فنĤوري و توسعه علم و نيز كاربردي نمودن دانش از جمله كه در جهت ايجاد بستر مناسب

در عرصه هاي مختلف فعاليت مي كند و از طرف دانشگاه، وظايف نظارتي و پيگيريهاي الزم در ارتباط با قراردادها دانشگاه با صنعت 

  را بر عهده دارد.

متشكل از اعضـاي زيـر صـورت     "شوراي فنĤوري دانشگاه"دهاي موضوع اين آيين نامه توسط بررسي و تصويب كليه قراردا )1ماده 

  مي گيرد: 

 معاون تحقيقات و فنĤوري دانشگاه به عنوان رئيس شورا -

 مدير توسعه فنĤوري سالمت دانشگاه به عنوان دبير شورا -

 روساي مراكز رشد دانشگاه -

 معاونين تحقيقات و فنĤوري دانشكده هاي تابعه -

نفر از اعضاء هيات علمي يا خبرگان و مديران صنايع پزشكي، بهداشتي، دارويي و يا غذايي استان بـا پيشـنهاد معـاون     3 -

 تحقيقات و فنĤوري دانشگاه و ابالغ رئيس دانشگاه

  جلسات شورا با حضور نصف بعالوه يك اعضاء رسميت خواهد يافت. :1-1تبصره 

  وظايف شورا در ارتباط با همكاري دانشگاه و صنعت عبارتند از :  )2ماده 

 سياستگذاري و تدوين استراتژيهاي همكاري با صنعت -

 تصويب برنامه هاي ساالنه و بلند مدت دانشگاه در همكاري با صنعت -

 تصويب دستورالعملهاي مرتبط -

 تصويب تعرفه خدمات قابل ارايه دانشگاه به صنعت -

 مالي همكاري دانشگاه با صنعت بررسي گزارش عملكرد -

 بررسي گزارش پيشرفت برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت همكاري دانشگاه با صنعت -

 تصوبي شاخصهاي ارزيابي همكاري دانشگاه با صنعت -

 هر كدام از دانشكده ها، مراكز تحقيقاتي، مراكز رشد فناوري موظف است، فردي را بعنوان رابط همكاري دانشگاه با صنعت )3ماده 

  دانشگاه معرفي نمايد. مديريت توسعه فنĤوري سالمتبه آن واحد تعيين و 

بمنظور تسهيل در امور قرار دادها و وحدت رويه، كليه قرار دادهاي طرحهـاي پژوهشـي و فنـاوري، خـدمات پژوهشـي و       )4ماده 

فناوري و مشاوره اي و ... پس از تصويب در شوراي پژوهشي و فناوري واحد مربوطه و يا شوراي فنـاوري دانشـگاه، توسـط مجـري     

ري سالمت دانشگاه و با امضـاي قـرارداد توسـط مـدير توسـعه فنـĤوري سـالمت        منعقد ميشود و پس از تاييد مديريت توسعه فنĤو

  دانشگاه رسميت پيدا مي كند.

مـديريت  كليه قراردادها بايستي در چهار نسخه تنظيم و براي سفارش دهنده، مجري، معاونت تحقيقـات و فنـاوري (    :1-4تبصره 

  شود.)، و محل اجراي طرح ارسال توسعه فنĤوري سالمت دانشگاه

كليه فرم هاي قرارداد توسط مديريت توسعه فناوري سالمت دانشگاه تهيه و به تاييد امـور حقـوقي دانشـگاه خواهـد      :2-4تبصره 

  رسيد.

الزم است براي هر طرح منعقده، فردي به عنوان ناظر قرارداد از طرف مديريت توسعه فناوري سالمت دانشگاه تعيين : 3-4تبصره 

  معرفي گردد.و به طرفين قرارداد 
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پرداخت  كليه مبالغ پرداخت شده از سوي كارفرما، به حساب اعالم شده از طرف دانشگاه واريز مي گردد و در هر مرحله از )5ماده 

  دانشگاه به مجري پرداخت خواهد شد.سهم مجري در حداقل زمان ممكن از طرف خواست مجري، مبلغ بر اساس نياز پروژه و در

در  مديريت توسعه فناوري سالمت دانشگاهمجري موظف به ارائه گزارش پيشرفت كار تأئيد شده از طرف كار فرما به  :1-5تبصره 

  هر مرحله از شرح خدمات قرار داد مي باشد.

  توزيع در آمد حاصل از قرار داد هاي موضوع اين آئين نامه بشرح جدول ذيل خواهد بود: )6ماده 

معاونت تحقيقات و    رديف

  فناوري

  مجري  واحد محل اجراي طرح

  % باقيمانده 100 1-6طبق تبصره  -------   طرح پژوهشي  1

  % 90 ------   % 10  خدمات مشاوره اي  2

  % 75  % 20  % 5  فني قرار دادي –خد مات علمي   3

  % 65  % 30  % 5  فني غير قرار دادي -خدمات علمي  4

  % طبق 30تا  % 20  دانش فني  5

  5- 6تبصره 

80  % - 50 %  

  

هزينه هاي پرسنلي، هزينه هاي   مجري طرح تحقيقاتي موظف است كليه هزينه هاي مربوط به مواد و وسايل مصرفي، :1-6تبصره 

  آناليز دستگاهي و خريد وسايل غير مصرفي را از محل مبالغ طرح پرداخت نمايد.

پس از كسر هزينه هاي مربوط به خريد خدمت، وسايل و مواد مصـرفي و غيـر    6 درصدهاي ذكر شده در جدول ماده :2-6تبصره 

   مصرفي و كسورات قانوني اعمال و كليه حق و حقوق دانشگاه صرفا طبق جدول فوق الذكر خواهد بود.

هاي ذيربط پيشنهاد و به تصويب شوراي فنـاوري  الزم است تعرفه كليه دستگاهها و خدمات ارائه شده از طرف واحد  :3-6تبصره 

  دانشگاه برسد.

تعيين زمان پرداخت سهم معاونت تحقيقات و فناوري و همچنين واحد محـل اجـراي طـرح از بابـت قـرار دادهـاي        : 4-6تبصره 

  دانشگاه مي باشد.شوراي فناوري موضوع اين آئين نامه بعهده 

بر اساس ميزان استفاده از نتايج حاصل از طرحهـاي   دانش فني راي طرح و مجريتعيين درصد سهم واحد محل اج : 5-6تبصره 

شوراي فناوري دانشگاه خواهد بود، و اين بند در كليه قراردادها درج تحقيقاتي و پاياننامه ها كه توسط مجري اظهار مي شود بعهده 

  خواهد گرديد.

به منظور ارج نهادن به تالش متخصصيني كـه از طريـق قراردادهـاي پژوهشـي در حـل معضـالت صـنعتي، اقتصـادي و          )7ماده 

اجتماعي كشور كوشا هستند معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تمهيدات و اقدامات تشويقي مناسب از قبيل معرفـي بـراي پايـه    

  ي پژوهشي را معمول دارد.تشويقي، اولويت سفر هاي علمي و معرفي به جشنواره ها

چنانچه مجري مناسبي در دانشگاه به منظور تهيه و اجراي طرح تحقيقاتي مورد در خواست صنعت نباشد، مديريت توسعه  )8ماده

فناوري سالمت دانشگاه از طريق معاونت تحقيقات و فناوري مجاز است با هماهنگي ديگر دانشگاهها نسبت به انتخاب مجري اقدام 

  نمايد.

درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي موضوع اين آئين نامه كه مربوط به واحد(هاي) محل اجراي طرح مي شود، صرفا در جهت  ) 9ماده 

  پژوهشي واحد هاي ذيربط هزينه خواهد شد. -تجهيز و توسعه علمي
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كليه فعاليتهاي مندرج در اين آيين نامه نبايد به وظايف اصلي آموزشي، پژوهشي و فعاليتهاي درماني و اداري افراد دخيل  )10ماده 

  در قرارداد، لطمه اي وارد نمايد.

اني، مسئوليت قانوني ناشي از اجراي موارد موضوع اين آئين نامه و رعايت مقررات مربوطه از قبيل بكارگيري نيـروي انسـ   )11ماده 

  استفاده از تجهيزات و مواد آزمايشگاهي بر عهده مجري طرح مي باشد.

اداره امورحقوقي دانشگاه موظف است در كليه موارديكه مجري مي بايست در دفاع از حقوق خويش و دانشگاه به مراجـع   )12ماده 

  قانوني مراجعه نمايد معاضدتهاي حقوقي و قضايي الزم را بعمل آورد.

دادهاي موضوع اين آئين نامه اختالفي بين مجري و كارفرما پيش آيد اعم از اينكه مربوط به نچه در حين اجراي قرارچنا )13ماده 

اجراي طرح يا تفسير و تعبير هر يك از موارد قرارداد باشد و طرفين نتوانند موضوع اختالفات را از راه توافق فيما بين حل و فصـل  

ماينده شوراي فناوري ، نماينده مجري و نماينده كارفرما موضوع بررسي و تصميم گيري خواهـد  از طريق داوري مركب از ن نمايند؛

   شد و تصميم اين هيئت الزم االجرا است. 

هيئت رئيسـه دانشـگاه صـورت     تصويبو  شوراي فناوري دانشگاه اعمال هرگونه تغيير در مفاد اين آئين نامه با پيشنهاد  )14ماده 

  خواهد پذيرفت.

ت امناي دانشگاه در هيأجلسه 000000به استناد  00000درمورخه ، به استناد تبصره 10ماده و 15اين آيين نامه در  )15 ماده

  مورد تصويب قرار گرفت و پس از ابالغ الزم االجرا خواهد بود.  0000000مورخ

  

  


