
دکتر خندان شاهنده

1399شهریور 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

ارتباط با صنعت دانشگاه   



دانشگاه



؟روش های ارتباطی دانشگاه با صنعت
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ارتباط تفاهمی

ج انتشار نتای

قرارداد پژوهشی وخدماتی  ارتباط مکاتبه ای 



طرح ارتباط با صنعت

پژوهشی و خدمات  نیاز های کلیه 
که درخواست شده از طرف صنعت 

ن را  بیش از نیمی ازاعتبار آتمامی یا  
صنایع، موسسات خصوصی و دولتی

.باشندتامین نموده  صنایعجامعه

شرکت های  
خصوصی 

سازمان های  
دولتی 



از کجا منابع مالی جذب شوند؟

نیاز های پژوهشی و فناورانه –ساتع سامانه 
دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی

سسات استفاده از منابع شرکت ها و بانکها و مو
ست انتفاعی وابسته به دولت  مندرج در پیو

1399قانون بودجه سال 

تخصیص اعتبار 
های وزارت بهداشت، معاونت 

درمان و آموزش  پزشکی 

توافق نامه ها و تفاهم نامه ها 

صندوق های حمایتی پژوهش و فناوری



؟چگونه منابع مالی جذب می شود

و همکاری در پروژه های مشترک   ارتباطات فردی •
فردشناخت از تخصص •
:فراخوان ها •

www.rcs.ir  جمعیت هالل احمر

www.rpc.tehran.ir تهرانمرکز  مطالعات و برنامه ریزی شهر
www.tamin.ir اجتماعیسازمان بیمه تامین

http://nimad.ac.ir

ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکیموسسه 
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http://www.rcs.ir/
http://www.rpc.tehran.ir/
http://www.tamin.ir/


زشکیموسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پ

موضوعیاولویت های : حمایت پژوهشی و فناوری

:  حوزه مطالعات
محورپایه، تولید فناوری، بالینی و جمعیتعلوم 

:  سطح مطالعات
ملی•
(منطقه ای)چند استانی •
استانی•
بین المللی•
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: کمیته ها
آسیب شناسی، ژنتیک و سلولهای بنیادی •

بیماری های غیر واگیر •

بیماری های واگیر و اختالالت ایمنی•

خون شناسی و سرطان •

فناوری و نوآوری علوم پزشکی•

علوم اعصاب و بهداشت روان •

ارزیابی داروها . کشف •



بنیاد ملی نخبگان 

شناسایی، جذب و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان  •
. تصویب شد۱۳۸۴این سازمان اساسنامه •
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوررئیس بنیاد،•

http://bmn.ir: وبگاه •

فعالیت رسمی۱۳92بنیاد نخبگان استان تهران سال •
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://bmn.ir/


صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 

:  پژوهشی و فناوریحمایت •
طرح های پژوهشی، رساله های دکتری، طرح های پسا دکتری،  

همایش و رخداد علمی
اختراعاتثبت •

ی و کرسی پژوهشی، پژوهانه، جایزه عالمه طباطبای: جوایز پژوهشی
جایزه شهید آوینی   

ارزیابی طرح های پیشنهادی  :کارگروه های تخصصی •

www.insf.orgآدرس اینترنتی : سایت•
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http://www.insf.org/


مرکز  مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

فراخوان طرح های پژوهشی •

( کاربردی، راهبردی و موضوعی طرح جامع) دستورالعمل انجام پروژه های مطالعاتی

حمایت از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد •
دستورالعمل حمایت از انجام پایان نامه های دانشجویی

آدرس اینترنتی: سایت

www.rpc.tehran.ir
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http://www.rpc.tehran.ir/


سازمان پزشکی قانونی استان تهران 

در حوزه بالینی، روانپزشکی، کمیسیون های تخصصی
حوزه آزمایشگاهی و حوزه معاینه و بررسی اجساد با مرگ  

طرح های پژوهشی  •
حمایت از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد  •
ی  سازمان پزشکسایت سازمان پزشکی قانونی استان تهران و •

قانونی کشور  
th.imo.irآدرس اینترنتی: سایت•

www.imo.ir
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http://www.imo.tehran.ir/
http://www.imo.ir/


نحوه تعامل و قرارداد با بخش دولتی

پیوست  استفاده از منابع شرکت ها و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت  مندرج در•
1399قانون بودجه سال  

شرکت ها مذاکره و انعقاد توافق نامه با •

فناوریسامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و -سامانه ساتعثبت نام در •

http://sate.atf.gov.gov.ir :آدرس

اعی  انتخاب اولویت مورد نظر خود از بین اولویت های شرکت ها، بانک ها و موسسه های انتف•
وابسته به دولت و ثبت 

توافقنامه ها در سامانه ثبت •

تایید دبیر خانه شورای عتف  •



چه صورت می باشد؟دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت  به عقد تفاهم نامه با روال 

نعتدریافت تفاهم نامه پیشنهادی از طرف کارفرما و ارائه به دفتر ارتباط با ص-1
(م نامهمتن پیشنهادی تفاه)ارسال تفاهم نامه پیشنهادی دانشگاه برای کارفرما-2
ارائه نظرجهت ارجاع به کارشناس حقوقی -3
نهایی نمودن تفاهم نامه با نظرات طرفین-4
تبادل و امضای تفاهم نامه-5
معرفی نمایندگان طرفین جهت اجرایی نمودن تفاهم نامه-6



نحوه تعامل و قرارداد با بخش خصوصی

ارتباطات فردی و همکاری در پروژه های مشترک  •
شناخت از تخصص فرد•

شناسایی شرکت های خصوصی در حوزه  فعالیت تخصصی •

شرکت های خصوصیمذاکره با •

خصوصیتوافق نامه با شرکت های انعقاد •

ارسال پروپوزال ارتباط با صنعت •



نیاز های پژوهشی، آموزشی، فنی ، مشاوره ای و سایر خدمات درخواست شده از طرف  کلیه 
امین بیش از نیمی ازاعتبار آن را صنایع، موسسات خصوصی و دولتی تکه تمامی یا  صنعت 

.  نموده باشند را مشمول می گردد

طرح ارتباط با صنعت 

خدماتیطرح پژوهشیطرح 

ت انواع طرح ارتباط با صنع



پژوهشیطرح ارتباط با صنعت

تعریف طرح پژوهشی
  :

مجموعه فعالیت ها پژوهشی سفارش 
شده از صنایع، موسسات خصوصی و  
دولتی که تمامی و یا بیش از نیمی از
اعتبار آن از خارج از دانشگاه تامین 

.  گردد



خصوصی با تعهد قرارداد پژوهشیبخش 

نانو حیات دارونانو دارو پژوهان پردیسسیناژن

پویش دارو تسنیم بهبود آرمانآریوژن فارمد

باریج اسانسزیست دارو دانشسفید سالمت راد

مد آریادانش پارسیانآسیا پادتن

نوشدارو طبسینا تجارت پیشگامآریان کیمیا تک 

مهر آشکار گسترروش پارسکاسپین 

کنترل کیفیت هواپتروشیمی قائد بصیر بهستان بهداشت

البرز داروعبیدیروژین دارو

زیست دارو دانش مانوشا دارو مهر آشکار گستر 



دولتی با تعهد قرارداد پژوهشیبخش 

ستاد سلولهای بنیادی
ریاست جمهوری

ستاد راهبردی علوم و فناوری
ریاست جمهوری

وزارت بهداشت
(معاونت ها)

سازمان غذا و داروشرکت پاالیشگاه نفت تهرانبنیاد ملی نخبگان

موسسه تحقیقات صنایع دفاعمرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهرانصندوق حمایت از پژوهشگران جوان

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای راه آهن شهر تهرانفرهنگستان علوم پزشکی
کشور

موسسه پژوهشی تامین اجتماعیشرکت ملی گاز پارس جنوبیپژوهشکده صنعت نفت

جهاد دانشگاهی قمسازمان دامپزشکی کل کشور اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان



طرح ارتباط با صنعت خدماتی  

طرح  خدماتی

  :

مجموعه خدمات آزمایشگاهی، آموزشی و مشاوره ای سفارش شده از صنایع، موسسات خصوصی و دولتی که
.  تمامی و یا بیش از نیمی از اعتبار آن از خارج از دانشگاه تامین گردد

خدمات طرح  
مشاوره ای 

خدمات  طرح  
آموزشی

خدمات  طرح  
آزمایشگاهی 



بخش خصوصی با تعهد قرارداد خدماتی

خوارزمیبهبد دارو یاس داروشرکت ایتراک
طب داروشیمی طب امیرسبحان انکولوژیکیفیت آزمای جنوب

باریز نوارامیار شیمی پایا کوبل دارو زیست آزما
نشاط دارومهر سا داروی یاسینتدبیرکاالی جملنت ترمز ایران

پارسیانزرستانباد فارمد شیمی پیک آسا  

عطرینه سازشفا یاب گستر زالل شیمی لیاپیام افرا آسا
درمان یاب دارورویان دارونانو فناوران الوندزرین کژال آریا

الحاوینگین داروعبیدیفراسو زیبا
قند همدان تجارت ایده بنیانمداوازیست دارو

افرا آسیا طبدارو پخشویوا پارسامید دارو سالمت
ممتاز پمپحیان آزماپهنه آسمان آبیکاوش گستر دارو

داروسازی عماد شفا نیکانطب داروکیمیا فام
گسترش میالد پویا مهستان داروسیمین تاکاشبال شیمی



بخش دولتی با تعهد قرارداد خدماتی

کارخانه قند

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

موسسه پژوهشی طب انتقال خون

راه آهن جمهوری اسالمی

(  مترو) شرکت راه آهن شهری تهران و حومه 

پاالیشگاه  

دهشرکت ملی پاالیش و پخش فرآور

ستاد-وزارت بهداشت 

وزارت خانه هاخودروسازی سایپا
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ا تطبیق موارد ب
چک لیست 

پژوهشی

ا تطبیق موارد ب
چک لیست 

خدماتی

طرح خدماتیطرح پژوهشی

بررسی طرح و ضمائم آن

اعالم به  
مجری 

موارد را در 
پروپوزال 

تکمیل 
.  نماید

ت کمیته اجرایی ارتباط با صنع کمیته اخالق

تطابق نداردتطا؟

تطابق نتطابق  ت
ندارد

دارد

تتندارد

لقطبیق 

تطابق دارد
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ق 
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ل ردتطابق نداردتطابق ندا

بهاعالم
مجری

درراموارد
پروپوزال

تکمیل
.نماید



بعد از تصویب : وضعیت طرح
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مصوب

آماده به قرارداد  

اعالم به مجری  
پیامک/ ارسال نامه 

تنظیم قرارداد-

رد

/اعالم به مجری

ردارسال پیام کوتاه

/اعالم به مجری

ارسال پیام کوتاه

ارسال پیام کوتاه 

ارسال پیام کوتاه 

مشروط
نامه به مجری جهت 

خ  انجام اصالحات و پاس
به سواالت    

ه  اعالم بتایید ناظر ، 
اد  تنظیم قرارد-مجری 

در صورت عدم تایید  
/ناظر ، اعالم به مجری
ارسال  نامه  و پیامک

رد طرح  

اعالم به مجری

پیامک/ ارسال نامه 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://dpu.probolinggokota.go.id/web/index.php/kota/geo/demografi&ei=t8GTVOqAHtGKyASh74KYAw&bvm=bv.82001339,d.bGQ&psig=AFQjCNH4jxQISxMLwNkF72frgiuHy2TSOQ&ust=1419055877060820
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://dpu.probolinggokota.go.id/web/index.php/kota/geo/demografi&ei=t8GTVOqAHtGKyASh74KYAw&bvm=bv.82001339,d.bGQ&psig=AFQjCNH4jxQISxMLwNkF72frgiuHy2TSOQ&ust=1419055877060820


آماده به قرارداد: وضعیت طرح

30

مراحل تنظیم قرارداد

الق  دریافت مصوبه کمیته اخ
اعالم به مجری 

ارسال سواالت عقد قرارداد  
پاسخ مجری

چک مالیات ، جدول گانت ،  
ثبت درصد مراحل  

تعیین نحوه پرداخت  

رد

/اعالم به مجری

ردارسال پیام کوتاه

/اعالم به مجری

ارسال پیام کوتاه

ارسال پیام کوتاه 

ارسال پیام کوتاه 

عقد قرارداد

ارسال قرارداد به مجری 
امضا مجری 

عت  امضا مدیر ارتباط با صن
امضا معاون تحقیقات و  

فناوری  

پرداخت وجه

خدماتی

( یک مرحله )

پژوهشی  

(دو مرحله ) 



در حال اجرا : وضعیت طرح
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بعد از انعقاد قرارداد با مجری، طرح
د  به محیط در حال اجرا انتقال می یاب

 .

در این مرحله گزارشات که  از مجری
دریافت می گردد برای ناظر ارسال

انی  می گردد و پس ازتایید گزارش می
.  و یا نهایی پرداخت انجام می گیرد

گزارش مجری 

ارسال گزارش به ناظر•

تایید ناظر•

امضا مدیر ارتباط با صنعت•

ریامضا معاون تحقیقات و فناو•

پرداخت به مجری•



راهبردهای ارتباط  با صنعت 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt_pLGysHeAhXHfFAKHaFBDkMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.howard-autism.org/middle-school-workgroup-autism/puzzle-03/&psig=AOvVaw3KH4zU9aNwCRvIbxYobwA0&ust=1541655629655602
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt_pLGysHeAhXHfFAKHaFBDkMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.howard-autism.org/middle-school-workgroup-autism/puzzle-03/&psig=AOvVaw3KH4zU9aNwCRvIbxYobwA0&ust=1541655629655602


شیوه نامه اعطای گرنت طرح های خدمات 
آزمایشگاهی ارتباط با صنعت  

دستور العمل طرح های ارتباط با صنعت
دانشگاه و شیوه نامه ارزیابی طرح ها   

شیوه نامه ارزش گذاری فعالیت های جذب
منابع واحد های دانشگاه 

مطالعاتی صنعتیدستورالعمل فرصت 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ا دستور العمل اجرایی طرح های ارتباط ب
صنعت به شورا های محیطی دانشگاه 

ه ارتباط گرو
با صنعت 

دستور العمل طرح 
های ارتباط با صنعت

شیوه نامه  های 
اعطای گرنت های  

ارتباط با صنعت 

ارزش گذاری جذب 
منابع  

طرح شیوه نامه اعطای گرنت اولین  
یارتباط با صنعت بخش خصوصپژوهشی 

ی شیوه نامه اعطای گرنت طرح های پژوهش
ارتباط با صنعت بخش خصوصی

شیوه نامه اعطای گرنت اولین  طرح 
با صنعت بخش دولتیارتباط پژوهشی 

دستور العمل اجرایی
به شوراهای محیطی

دستورالعمل فرصت
مطالعاتی

شیوه نامه ارزیابی 
طرح های ارتباط با 

صنعت



تفویض اختیار به شورای محیطی

پژوهشکده ها، دانشکده ها و

مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه 

گروه ارتباط با صنعت
دانشگاه علوم پزشکی تهران

تفویض شورای محیطی 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt_pLGysHeAhXHfFAKHaFBDkMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.howard-autism.org/middle-school-workgroup-autism/puzzle-03/&psig=AOvVaw3KH4zU9aNwCRvIbxYobwA0&ust=1541655629655602
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اطالع رسانی 
دانشگاهبه واحد های 

تفویض اختیار به شورای محیطی

بررسی مستندات واحد متقاضی 

واحد اابالغ شورای محیطی به مراحل تصویب  و 
متقاضی  

درخواست واحد متقاضی  

ا صنعت، با بنا به تفویض شورای صنعت دانشگاه به کمیته اجرایی ارتباط ب
کده ها تایید کمیته اجرایی وظایف شورای محیطی به شورایی که در دانش

.  گرددو یا مراکز تحقیقاتی تشکیل شده باشد، محول می 

اجرایی ارتباط با صنعت طرح در کمیته 

.

ارسال دستور العمل اجرایی طرح های ارتباط دریاف
دستور العمل اجرایی طرح ل ال شوربا صنعت به 

اهای های ارتباط با صنعت به شوراهای محیطی 
ت محیطی 

ارسال دستورالعمل اجرایی شوراهای محیطی
فرایند ها و نحوه ارزیابی طرح ها 

به واحد متقاضی 

: وظایف دانشکده یا مرکز تحقیقات متقاضی 
. ساخت های مورد نیاز شورای محیطی را تامین نمایدزیر 

.  مایدتشکیل شورای محیطی ارتباط با صنعت به گروه ارتباط با صنعت دانشگاه ارائه ندرخواست 
. نمایدمربوط به تصویب شورای محیطی در دانشکده و یا مرکز تحقیقات متقاضی ارسالمستندات 

. و دبیر شورای محیطی ارتباط با صنعت دانشگاه تعیین نمایدرئیس 
گاه ارائه های دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی را به دفتر همکاری دانشگاه،صنعت و جامعه دانشتوانمندی 

.   نماید



تفویض اختیار به شورای محیطی

غ دوره دو ساله اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشکده و یا مرکز تحقیقاتی پیشنهاد و توسط رئیس دانشکده یا مرکز ابال: اعضای شورای محیطی
.  نفر خواهد بود5تعداد اعضا حداقل .  صادر و نسخه ای از احکام صادره جهت اطالع معاونت تحقیقات و فناوری ارسال خواهد شد

.  عرفی می گرددبا پیشنهاد رئیس دانشکده یا مرکز تحقیقات برای یک دوره دو ساله به دفتر همکاری دانشگاه،صنعت و جامعه دانشگاه می ارتباط با رابط 

.

:  وظایف شورای محیطی
.   توانمندی های دانشکده یا مرکز تحقیقاتی را به دفتر همکاری دانشگاه،صنعت و جامعه دانشگاه معرفی نماید-
.  هدایت طرح های پژوهشی مرتبط با صنعت در قالب پایان نامه های تحصیالت تکمیلی را برنامه ریزی نماید-
. مایدطرح های واصله را ارزبابی نماید و نتایج حاصل از ارزیابی را طی صورتجلسه تنظیمی به کمیته اجرایی ارتباط با صنعت ارسال ن-

راکز  اجرایی ارتباط با صنعت می تواند تصویب طرح های تا سقف اعتباری مشخص از بودجه را به شوراهای محیطی دانشکده ها و مکمیته 
.تحقیقاتی مستقل تفویض نماید 

.



تفویض اختیار به شورای محیطی

تعهدات مرکز متقاضی به گروه ارتباط با صنعت دانشگاه 
.   شورای صنعت عمل نماید17/5/96مرکز مکلف است که طبق مفاد دستورالعمل اجرایی طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه مصوب .۱
ت ا صنعمرکز مکلف است با اتخاذ سیاست های منسجم و هدفمند از طریق رفع موانع و محدودیت های موجود در تسهیل و تسریع فرایند ارتباط موثر ب.2

.  گام بردارند
اهد وم خمرکز حداکثر شش ماه پس ازتفویض اختیار، آن دسته از وظایفی که به آن شورا واگذار شده است را احصا و با رعایت راهکارهای مطروحه اقدا.۳

.   نمود
و مدت زمان اجرای (. 3پیوست )مرکز مکلف است که طبق فرایند تعریف شده ثبت طرح در پژوهشیار دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه عمل نموده .۴

.   هر مرحله را به گروه ارتباط با صنعت اعالم نماید
اری مجریان مرکز طبق فرایند تعریف شده ثبت طرح در پژوهشیار دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه، می بایست مرکز هدف دوم را دفتر همک. 5

.  دانشگاه،صنعت و جامعه انتخاب نمایند
ع مرکز در خصوص حدود اختیارات تفویض شده و به منظور کسب اعتبار الزم جهت اعمال اختیارات جدید به کلیه واحد های تحت پوشش خود اطال.6

.رسانی گسترده نماید
ر ژوهشیامرکز مکلف است به مجریان طرح های ارتباط با صنعت جهت اختیاری بودن ارائه طرح به شورای محیطی و یا کما فی سابق از طریق ثبت در پ7

.   دفتر همکاری دانشگاه،صنعت و جامعه اطالع رسانی نماید
.



اطالع رسانی 
دانشگاهبه واحد های  تفویض اختیار به شورای محیطی

بررسی مستندات واحد متقاضی 

واحد اابالغ شورای محیطی به مراحل تصویب  و 
متقاضی  

درخواست واحد متقاضی  

ی با مستندات واحد متقاضی از پژوهشکده ، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتبررسی 
تایید کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه  ردیف مستقل بودجه با 

ت اجرایی ارتباط با صنعطرح در کمیته 

.

ارسال دستور العمل اجرایی طرح های ارتباط با دریاف
دستور العمل اجرایی طرح های ل ال شورصنعت به 

ت محیطی اهای ارتباط با صنعت به شوراهای محیطی 

یارسال دستورالعمل اجرایی شوراهای محیط
فرایند ها و نحوه ارزیابی طرح ها 

به واحد متقاضی 

فرایند تفویض اختیار 

وظایفیواگذارمراحلدانشگاه،صنعتباارتباطاجراییکمیتهمصوبهبراساس.1
حداکثرطی،محیشورایتشکیلمتقاضیاندرخواستبررسیازبعداختیارتفویض

اجراییهکمیتاعضایازنفریکحضورباومحیطیشورایتصویبازپسماهسه

.پذیردانجامایمرحلهبصورتوظایفواگذاریمحیطیشورایدر



اطالع رسانی 
دانشگاهبه واحد های  تفویض اختیار به شورای محیطی

بررسی مستندات واحد متقاضی 

واحد اابالغ شورای محیطی به مراحل تصویب  و 
متقاضی  

درخواست واحد متقاضی  

مستندات واحد متقاضی از پژوهشکده ، دانشکده ها و مراکز بررسی 
ا صنعت تایید کمیته اجرایی ارتباط بتحقیقاتی با ردیف مستقل بودجه با 

دانشگاه 

ت اجرایی ارتباط با صنعطرح در کمیته 

.

ارسال دستور العمل اجرایی طرح های ارتباط با دریاف
دستور العمل اجرایی طرح های ل ال شورصنعت به 

ت محیطی اهای ارتباط با صنعت به شوراهای محیطی 

ی به ارسال مستندات مرتبط با  شوراهای محیط
واحد متقاضی 

فرایند تفویض اختیار 

نظارتمحیطیشوراهایمدیریتنحوهوهافعالیتبرمستمربطوراجراییکمیته.2
راییاجکمیتهنمایندهحضورطریقازشدهتفویضوظیفهبرنظارت.داشتخواهد
بررسیوموردحسببرمحیطیشورایمنتخبجلساتدرصنعتباارتباط

.گیردمیانجاممحیطیشورایجلساتمستندات

ارائهوشدهتفویضمواردبخشاثراجرایزمینهدرریزیبرنامههاینشست.۳
.گرددمیبرگزارمحیطیشورایبهالزمهایبازخورد



خصوصیاز بخش گرنت طرح پژوهشی 

یاعتبار طرح پژوهشی ، تنوع منابع جذب اعتبار ، تکرار جذب اعتبار از یک منبع  خصوص

اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعتگرنت 
دانشجوییمه هدایت پایان ناصنعتی، پژوهشگر پسا دکتری ، اعتبار طرح پژوهشی بخش خصوصی 

گرنت طرح پژوهشی از  بخش دولتی 

اعتبارطرح، تنوع منابع ، تکرار جذب 

گرنت طرح خدمات آزمایشگاهی  

و دولتی  ی خصوصاعتبار طرح خدماتی ، تنوع منابع جذب اعتبار ، تکرار جذب اعتبار از یک منبع 

گروه ارتباط با صنعت
دانشگاه علوم پزشکی تهران

صنعتبا ارتباط هایگرنت
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بررسی مستندات مشمولین بالقوه
گرنت ارتباط با صنعت 

اخوان فر
اطالع رسانی  به واحد های  

دو نوبت در سال دانشگاه 

صنعتطرح پژوهشی ارتباط با گرنت
از  بخش خصوصی 

راییاجدر کمیته تصمیم گیری  
ارتباط با صنعت  

محاسبه امتیاز 

اعالم به متقاضیان

یاز بخش خصوصبا صنعت پژوهشی ارتباط طرح جذب اعتبار : ۱

خصوصیتنوع منابع جذب اعتبار پژوهشی از بخش : 2

جذب اعتبار پژوهشی با تکرار از یک منبع بخش خصوصی: ۳





بررسی مستندات مشمولین بالقوه
گرنت ارتباط با صنعت 

اخوان فر
اطالع رسانی  به واحد های  

دانشگاه دو نوبت در سال 

راییاجدر کمیته تصمیم گیری  
ارتباط با صنعت  

محاسبه امتیاز 

اعالم به متقاضیان

از بخش خصوصیبا صنعت اولین طرح پژوهشی ارتباط : ۱

نعتی با پژوهشگر پسا دکتری صبا صنعت اولین طرح پژوهشی ارتباط : 2

وییبا هدایت پایان نامه دانشجبا صنعت اولین طرح پژوهشی ارتباط : ۳

اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعتگرنت



بررسی مستندات مشمولین بالقوه
گرنت ارتباط با صنعت 

اخوان فر
اطالع رسانی  به واحد های  

دو نوبت در سال دانشگاه 

صنعتطرح پژوهشی ارتباط با گرنت
از  بخش دولتی 

راییاجدر کمیته تصمیم گیری  
ارتباط با صنعت  

محاسبه امتیاز 

اعالم به متقاضیان

از بخش دولتیبا صنعت پژوهشی ارتباط طرح جذب اعتبار : ۱

تنوع منابع جذب اعتبار پژوهشی از بخش دولتی: 2

جذب اعتبار پژوهشی با تکرار از یک منبع بخش دولتی: ۳



بررسی مستندات مشمولین بالقوه
گرنت ارتباط با صنعت 

اخوان فر
اطالع رسانی  به واحد های  

دو نوبت در سال دانشگاه 

خدمات آزمایشگاهی طرح گرنت
صنعتبا ارتباط 

راییاجدر کمیته تصمیم گیری  
ارتباط با صنعت  

محاسبه امتیاز 

اعالم به متقاضیان

صنعتبا خدماتی ارتباط طرح جذب اعتبار : ۱

تنوع منابع جذب اعتبار: 2

جذب اعتبار پژوهشی با تکرار از یک منبع بخش  خصوصی و: ۳
دولتی



بررسی مستندات مشمولین بالقوه گرنت
ارتباط با صنعت 

فراخوان 
اطالع رسانی  به واحد های دانشگاه 

دو نوبت در سال 

صنعتبا های ارتباط گرنت 

اجراییکمیته تصمیم گیری در 
ارتباط با صنعت  

اجراییکمیته امتیاز در محاسبه 
ارتباط با صنعت  

ان  اعالم به متقاضی
ژوهش  میزان اعتبار در قالب بسته حمایتی گرنت به منظور انجام پ

بر اساس برنامه مدون حول یک محور پژوهشی مشخص و اولویت
.  دار تخصیص می یابد

:نحوه اجرا

ط  پژو هشگران متقاضی دریافت گرنت، نامه درخواست و اطالعات مربو-1
. ایندمدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت ارسال نمبه به طرح خود را 

جری  کارشناسان گروه ارتباط با صنعت پس از بررسی شرح حال علمی م-2
و همکاران و مستندات طرح امتیاز کسب شده را محاسبه و به کمیته 

.اجرایی جهت اخذ تاییدیه،گزارش نمایند
را مصوب  کمیته اجرایی پس از تصمیم گیری و تعیین مبلغ گرنت، گرنت-۳

.می نمایندتا به پژوهشگران و واحد های مرتبط اعالم گردد



: قانونی طرح های ارتباط با صنعت تسهیالت 

معافیت قرارداد های پژوهشی از ضریب -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه •
ی  حمایتی سازمان تامین اجتماعبسته )حق بیمه و صدور مفاصا حساب در حداقل زمان 

(1398/2/11،در رونق تولید

ارتباط با صنعت  پژوهشیکاهش مالیات حق التحقیق و قرارداد های بخشنامه •

ت پژوهشی ارتباط با صنعبخشنامه نحوه ارائه ضمانت نامه بانکی برای قرارداد های •

ارتباط با صنعت  بخشنامه ترک تشریفات مناقصه برای طرح های پژوهشی •



طرح ارتباط با صنعت  

اعضای هیات تاثیر فعالیت ارتباط با صنعت در فرایند های ترفیع و ارتقاضریب افزایش •
علمی و توجه جدی به فعالیت های مرتبط با ارتباط با صنعت و توسعه دوره های

و جامعه مهارت افزایی و برگزاری دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در 
1398/8/19صنعت  مورخ 

یت  رئیس محترم جمهور در راستای استفاده حداکثری از پتانسیل و ظرفبخشنامه •
، مورخ  131252بخش نامه شماره ) دانشگاهها، مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری 

1398/10/14



مزایای طرح ارتباط با صنعت  

شعاعسیستمشعاع، لحاظ شدن طرح ارتباط با صنعت به عنوان امتیاز پژوهشی در امتیاز •

(مقاالت-بخش فعالیت های پژوهشیدر )

با صنعت ارتباط طرح سهولت پروپوزال •

سرعت تصویب و تسریع فرایند عقد قرارداد  •

سرعت دریافت مجوز اخالق از کمیته اخالق دانشگاه•

سهولت دریافت اعتبار طرح ها •

ورد نیاز  های مآزمایشگاه ایجاد زمینه های همکاری با صنایع  و استفاده از فضای فیزیکی و •

زینه صنایع،دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی و تامین بخشی از هآشنایی مجریان با •
های طرح پژوهشی از منابع برون دانشگاه   



خدمات گروه ارتباط با صنعت 

مراکز )و خدماتی با نهادهای برون سازمانی به طرحهای پژوهشی ارائه خدمات فنی و مشاوره ای •
( سازمانها و ارگانها و مؤسساتصنعتی و

سازمانیو تفاهم نامه های همکاری با نهادهای برون موافقنامه انعقاد •
قد  مشاوره به اعضاء هیأت علمی دانشگاه جهت برقراری ارتباط با نهادهای برون سازمانی و عارائه •

ایقراردادها و تفاهم نامه های پژوهشی و مشاوره 
معرفی نهاد ها، دستگاه های اجرایی و صندوق های حامی پژوهش •
ارتباط با صنعت پژوهشی و خدماتی صدور گواهی شرکت در طرحهای •
صنعتتدوین راهبردها، برنامه ریزی و اجرای برنامه های مدون در حوزه ارتباط با •



تشکر از توجهتان 


