
  
  
  
  

  مقدمه
  

هاي دانشگاه در حوزه پژوهش: آموزش و نياز روز افزون صنايع و موسسات دولتي و خصوصي به توانمندي
اقتصادي جامعه و ضرورت اجرائي نمودن  -خدمات فني و مشاوره و همچنين نقش دانشگاه در توسعه اجتماعي

تجربه از سطح اجرا به دانشگاه همواره  هاي جديد دانشگاه. استفاده بهينه از امكانات دانشگاه و انتقالدانش و يافته
متضمن يك ارتباط منطقي و پايدار ميان صنعت و دانشگاه است. هدف آيين نامه حاضر قانوتمند كردن وتسهيل 

المللي است.واحد ارتباط با صنعت يكي از واحدهاي ارتباط دانشگاه با حوزه خارج دانشگاه در سطح ملي و بين
آوري دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه سالمت حوزه معاونت پژوهش و فن آوريزيرمجموعه مديريت فن

است كه زمينه همكاري دانشگاه را با صنايع و سازمان ها و دستگاه هاي اجرابي فراهم مي نمايد و در مورد ارائه 
ارج خدمات تخصصي؛ مشاوره اي و اجرايي و آموزشي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي از طريق جلب منابع خ

  ازدانشگاه قعاليت مي نمايد.
اين واحدتنها مرجع قانوني دانشگاه علوم بزشكي وخدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه كه دراين, آيين نامه 

آوري با طرا ف هاي خارج از دانشگاه است. همچنين دانشگاه ناميده ميشود جهت عقد قراردادهاي پژوهشي افن
صنايعسازمان هاء نهادها؛ شركت ها و موسسات دستورالعمل, كليه ادارات منظور ازدستگاههاي اجرأييع زاين

  دولتي و غيردولتي خارج از دانشگاه است.
  

  كليات
  

 هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت كه در قالب مفاد اين آيين نامه انجام فعاليت
  ايت و تاييد دانشگاه خواهد بود.شود يك ارزش تلقي شده و تالش دراين راستا مورد حممي

 اعتباري آن خارج "اي كه تمام منايعآوري آموزشي و خدمات فني و مشاورههاي تحقيقاتي فنكليه طرح
  موسسات خصوصي و دولتي تامين گردد مشمول اين آيين نامه است.» اژ دانشگاه ازقبيل صنايع

 هاي تمام وقتي. حق محروميتٌ مغايرتي با فعاليتنامه: هاي مرتبط با صنعت موضوع اين آيينانجام فعاليت
شود. از مطب و ساير امتيازاتي كه با رعايت مقررات مربوطه مشمول اعضاي هيات علمي دانشگاه مي

  نخواهد داشت.
  دانشگاه جهت ايجاد ساختار سازماني همراه با پرستل مناسب و تامين منابع كافي بزاي واحد ارتباط با

  امات الزم بعمل مي آوردصنعت دانشگاه: اقد



  به منظور هماهنگي و ايجاد وحدت رويه در عملكرد دانشگاه . كليه اعضاي هيأت علمي مراكز تحقيقاتي
هاي دانشگاه كه قصد انعقاد قرارداد با صنعت را دارند الزم است طي هماهنگي با مستقل و يا معاوئت

هاي الم در خصوص موضوع را از طريق واحد  انجام قرارداد و پيگيريواحد ارتباط با صنعت دانشگاه
كنند. موظفند يك نسخه ارتباط با صنعت دانشگاه انجام دهند و چنانچه راساً با صنعت قرارداد منعقد مي

از قرارداد و يا استاد مربوطه را كه بيانگر موضوع. حجم مالي و زمان قرارداد باشد به واحد ارتباط با 
  صنعت ارسال نمايند.

 آوري تباط با صنعت دانشگاه موظف است با تهيه دستورالعملي كه به تصويب شوراي فن*واحدار
رسد. شرايط تشويق (از قبيل امتيازارتقاء. فرصت مطالعاتي. پرداخت مالي و غيره) اعضاء دانشگاه مي

  باشند را فراهم كند.هيات علمي دانشگاه كه در حوزه ارتباط با صنعت فعال مي
  مندرج در اين آيين نامه بايد با هماهنگي گروه آموزشي مربوطه و اخذ تاييديه از مدير كليه فعاليت هاي

  گروه انجام شود و نبايد به وظايف اصلي آموزشي و پژوهشي و اداري افراد دخيل لطمه اي وارد نمايد.
 بكار گيري  مسئوليت قانوني ناشي از اجراي موارد موضوع اين آئين نامه و رعايت مقررات مربوطه از قبيل

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

  تعاريف
  

 صنعتي  هاي اداريها و ساير مجتمعشركت ها مراكزء نهادهاسازمان هاوزارتخانه صنعت: به كليه موسسات
شود كه طرف قرارداد دانشگاه و و خدماتي داخل و خارج كشور اعم از دولتي و غير دولتي اطالق مي

  يا اعضاي هيات علمي دانشگاه باشند.
 آموزشي, فني, مشاوره اي و ساير خدمات درخواست شده از ،آوريطرح:كليه نيازهاي پژوهشي, فن

  وده باشند.مطرف صنعت كه اعتبار كامل آن را نيز تامين ن
 در صورتي كه وظايف آموزشي و  تبصره: هرگونه ماموريت عضو هيات علمي در ارتباط با صنعت

اي موضوع پژوهشي جاري وي مختل نگردد با موافقت دانشكده يا مركز مربوطه به عنوان خدمات مشاوره
  شود.نامه تلقي مياين آيين

 ول مستقيم اجرا و پيشبرد موضوع ئشود كه مسه فرد و يا افرادي حقيقي و يا حقوقي اطالق ميبري: جم
  باشد.طرح مي

  م فراه "و  "طرح و صنعت به دانشگاه  "آورنده طرح: فرد و يا افرادي كه در هر يك از دو مرحله معرفي
گيري براي توافق قطعي و انعقاد قرارداد. نقش اصلي را بر عهده ياپي "نمودن موافقت ضمني صنعت 

  دارند.


