فصل سوم
آیین نامه ارتباط با صنعت
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 -1اين آييننامه در تاريخ  98/12/22به تصويب هيات رئيسه دانشگاه تهران و دستورالعمل آن در تاريخ  89/12/22جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تصويب رسيده است.
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مقدمه
نياز روز افزون صنايع و موسسات دولتي و خصوصي به توانمندي هاي دانشگاه در حوزه پژوهش ،آموزش و خدمات فني و مشاوره و همچنين نقش
دانشگاه در توسعه اجتماعي -اقتصادي جامعه و ضرورت اجرائي نمودن دانش و يافتههاي جديد دانشگاه ،استفاده بهينه از امکانات دانشگاه و انتقال
تجربه از سطح اجرا به دانشگاه همواره متضمن يک ارتباط منطقي و پايدار ميان صنعت و دانشگاه است .هدف آيين نامه حاضر قانونمند کردن و
تسهيل ارتباط دانشگاه با حوزه خارج دانشگاه در سطح ملي و بينال مللي است.واحد ارتباط با صنعت يکي از واحدهاي زيرمجموعه مديريت فناوري
سالمت حوزه معاونت پژ وهش و فناوري دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه است که زمينه همکاري دانشگاه را با صنايع و سازمان ها و دستگاه هاي
اجرايي فراهم مي نمايد و در مورد ارائه خدمات تخصصي ،مشاوره اي و اجرايي و آموزشي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي از طريق جلب منابع خارج از
دانشگاه فعاليت مي نمايد.
اين واحدتنها مرجع قانوني دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني کرمانشاه که دراين آيين نامه دانشگاه ناميده ميشود جهت عقد قرار
دادهاي پژوهشي/فناوري با طرف هاي خارج از دانشگاه است .همچنين منظور ازدستگاههاي اجرايي دراين دستورالعمل،کليه ادارات،صنايع،سازمان ها،
نهادها ،شرکت ها و موسسات دولتي و غيردولتي خارج از دانشگاه است.
 کلیات

فعاليت هاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت که در قالب مفاد اين آيين نامه انجام ميشود يک ارزش تلقي شده و تالش

در اين راستا مورد حمايت و تاييد دانشگاه خواهد بود.
کليه طرحهاي تحقيقاتي ،فناوري ،آموزشي و خدمات فني و مشاوره اي که تمامي منابع اعتباري آن خارج از دانشگاه از قبيل صنايع ،موسسات

خصوصي و دولتي تامين گردد مشمول اين آيين نامه است.

انجام فعاليتهاي مرتبط با صنعت موضوع اين آييننامه ،مغايرتي با فعاليت هاي تمام وقتي ،حق محروميت از مطب و ساير امتيازاتي که با

رعايت مقررات مربوطه مشمول اعضاي هيئت علمي دانشگاه ميشود ،نخواهد داشت.
 دانشگاه جهت ايجاد ساختار سازماني همراه با پرسنل م ناسب و تامين منابع کافي براي واحد ارتباط با صنعت دانشگاه ،اقدامات الزم بعمل مي
آورد.
 به منظور هماهنگي و ايجاد وحدت رويه در عملکرد دانشگاه  ،کليه اعضاي هيأت علمي مراکز تحقيقاتي مستقل و يا معاونتهاي دانشگاه که
قصد انعقاد قرارداد با صنعت را دارند الزم است ط ي هماهنگي با واحد ارتباط با صنعت دانشگاه،انجام قرارداد و پيگيري هاي الزم در خصوص
موضوع را از طريق واحد ارتباط با صنعت دانشگاه انجام دهند و چنانچه راساً با صنعت قرارداد منعقد ميکنند ،موظفند يک نسخه از قرارداد و يا
اسناد مربوطه را که بيانگر موضوع ،حجم مالي و زمان قرارداد باشد به واحد ارتباط به صنعت ارسال نمايند.
 واحدارتباط با صنعت دانشگاه موظف است با تهيه دستورالعملي که به تصويب شوراي فناوري دانشگاه ميرسد ،شرايط تشويق (از قبيل امتياز
ارتقاء ،فرصت مطالعاتي ،پرداخت مالي و غيره) اعضاء هيئت علمي دانشگاه که در حوزه ارتباط با صنعت فعال ميباشند را فراهم کند.

 کليه فعاليت هاي مندرج در اين آيين نامه بايد با هماهنگي گروه آموزشي مربوطه و اخذ تاييديه از مدير گروه انجام شود و نبايد به وظايف اصلي
آموزشي و پژوهشي و اداري افراد دخيل لطمه اي وارد نمايد.
مسئوليت قانوني ناش ي از اجراي موارد موضوع اين آئين نامه و رعايت مقررات مر بوطه از قبيل بکار گيري نيروي انساني ،استفاده از تجهيزات و

مواد آزمايشگاهي بر عهده مجري طرح مي باشد.

 تعاریف
 صنعت :به کليه موسسات ،وزارتخانهها ،سازمانها ،مراکز ،نهادها ،شرکتها و ساير مجتمعهاي اداري ،صنعتي و خدماتي داخل و خارج کشور اعم
از دولتي و غير دولتي اتالق ميشود که طرف قرارداد دانشگاه و يا اعضاي هيات علمي دانشگاه باشند.
 طرح :کليه نيازهاي پژوهشي ،فناوري ،آموزشي ،فني ،مشاوره اي و ساير خدمات درخواست شده از طرف صنعت که اعتبار کامل آن را نيز تامين
نموده باشند.
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 تبصره :هرگونه ماموريت عضو هيات علمي در ارتباط با صنعت در صورتي که وظايف آموزشي و پژوهشي جاري وي مختل نگردد با موافقت
دانشکده يا مرکز مربوطه به عنوان خدمات مشاورهاي موضوع اين آييننامه تلقي ميشود.
 مجري :به فرد و يا افرادي حقيقي و يا حقوقي اتالق ميشود که مسؤول مستقيم اجرا و پيشبرد موضوع طرح ميباشد.
 آورنده طرح :فرد و يا افرادي که در هر يک از دو مرحله معرفي " طرح و صنعت به دانشگاه " و " فراهم نمودن موافقت ضمني صنعت " يا
پيگيري براي توافق قطعي و انعقاد قرارداد ،نقش اصلي را بر عهده دارند.
ماده  :1دریافت سفارش: 2
دريافت سفارش قرارداد مي تواند از طريق معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و ارجاع آن به دانشکده ها و مراکز تحقيقاتي مرتبط و يا به طور مستقيم
از طريق دانشکده ها ،مراکز تحقيقاتي يا ساير واحدها و اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي دانشگاه باشد .
ماده  :2مجری :
در کليه قراردادهاي موضوع اين آيين نامه مجري قرارداد صرفاً يک عضو هيئت علمي دانشگاه است ،مگر اينکه سفارش دهنده مشخصاً يک کارشناس
دانشگاه را به عنوان مجري درخواست نموده باشد.
تبصره  :1طرح هاي ارتباط با صنعت الزم است در جهت فعاليت هاي تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي باشد.
تبصره  :2در صورتي که سفارش دهنده  ،مجري معيني را در درخواست خود قيد نموده باشد طرح فقط براي مجري معرفي شده( از طريق رئيس
دانشکده يا مرکز يا واحد مربوطه) ارسال خواهد شد .در غير اينصورت سفارشات دريافتي ،پس از تعيين مجري  ،تاييد امکان اجرا و شرح خدمات و
برآورد هزينه وزمان اجراي طرح ،با نظر رئيس دانشکده  ،مرکز يا واحد مربوطه جهت عقد قرارداد به واحد ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال خواهد شد
که نهايتا بايد به تصويب شوراي فناوري دانشگاه برسد.
تبصره  :3در صورت عذر مجري از ادامه قرارداد ،با کسب موافق ت کتبي سفارش دهنده ،شوراي فناوريدانشگاه پس از کسب نظر از دانشکده ،مرکز يا
واحد مربوطه مي تواند مجري ديگري را جايگزين نمايد.
تبصره  :4پس از امضاي قرارداد با سفارش دهنده ،قرارداد داخلي بين معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و مجري حقيقي و يا حقوقي (رئيس
دانشکده ،مرکز يا واحد مربوط ) برحسب مورد منعقد مي گردد.
ماده  3ـ ثبت طرح ها
تمام طرح هاي مشمول اين دستور العمل بايستي در شوراي فناوري دانشگاه تصويب شده و حداقل برون داد براي هر طرح نيز با نظرشوراي فناوري
دانشگاه خواهد بود.
تبصره  : 1مديريت فناوري مي بايست نظر دان شکده مربوط را نيز اخذ نمايد و از رييس دانشکده يا نماينده ايشان براي شرکت در شوراي فناوري با
حق راي دعوت به عمل آورد .در مورد دانشکده هايي که رييس انها عضو شوراي فناوري هستند فردي با حق راي از سوي رييس دانشکده به شوراي
فناوري معرفي مي شود.
تبصره  :2مراحل ب ررسي وتصويب طرحهاي ارتباط با صنعت که پاياننامه دانشجويي هستند مانند ساير پايان نامه ها و از طريق شوراي پژوهشي
دانشگاه انجام مي گيرد.
تبصره  : 3چنانچه انجام طرحهاي برون دانشگاهي منجر به ثبت اختراع گردد سهم دانشگاه ،سهم مجري و سهم سفارش دهنده به صورت توافقي و با
محوريت مديريت فناوري دانشگاه تعيين ميگردد.در صورت عدم حصول توافق ،موضوع در شوراي فناوري دانشگاه با حضور نماينده طرفين مطرح و
تصميم شورا براي طرفين الزم االجرا خواهد بود.
ماده  4ـ دریافت حق باالسری دانشگاه
درصد باالسري طرحهاي ارتباط با صنعت دانشگاه بصورت پايه حداقل  % 5از مبلغ کل قرارداد خواهد بود .اين درصد هر ساله در صورت نياز توسط
شوراي فناوري دانشگاهبازنگري وتعيين و ابالغ مي شود.
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ميزان درصد با السري اخذ شده از طرحهاي ارتباط با صنعت دانشگاه
ردیف

درصدباالسری

شرح

1

چنانچه از طرحهاي ارتباط با صنعت حداقل يک پايان نامه تحصيالت تکميلي استخراج شود

2

چنانچه طرح ارتباط با صنعتي شامل اجراي پروژه اي فني بشکل کامل در شرکت سفارش دهنده باشد (نظير اجراي
پروژه هاي تهويه و  )...هزينه هاي اجراي پروژه (شامل خريد قطعات و دستمزدهاي ساخت و  )...با تائيد کميته منتخب
(شامل نماينده معاون پژوهش و فناوري ،مجري و رئيس واحد سازماني مربوطه) از شمول باالسري مستثني و بقيه
هزينه ها مشمول باالسري مربوطه خواهد بود.

3

به توافقنامه يا قراردادهايي که بي ن دانشگاه و سفارش دهنده براي انجام پايان نامه هاي تحصيالت تکميلي منعقد مي
شود و بموجب آن سفارش دهنده امکانات الزم را در اختيار استاد و دانشجو قرار مي دهد ،ولي هيچ تبادل مستقيم
مالي و پولي بين طرفين انجام نمي شود

1

4

مبالغ دريافتي از طريق توافقنامه هايي که بين دانشگاه و سايرسازمانها بعنوان حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي
منعقد ميگردد مشروط بر قيد شدن مبلغ دريافتي در پروپوزال بعنوان عدد مازاد بر مبلغ تخصيصي دانشگاه

1

5

6

%5
%11 - %5
بر حسب مورد

قرارداد هايي که منجر به ارائه گواهي کيفيت محصول صنعت با آرم دانشگاه گردد سهم دانشگاه توسط شوراي فناوري
محاسبه خواهد شد.
رديفهاي هزينه اي طرح ارتباط با صنعت که شامل تجهيزات آزمايشگاهي پالک خور باشد که پس از پايان طرح در
دانشگاه مستقر شود از جمع مبلغ هزينه طرح کسر و مابقي مشمول رقم باالسري خواهد بود.

%11 - %5
بر حسب مورد

تبصره  : 1کل مبلغ باالسري دريافتي از طرحهاي ارتباط با صنعت با پيشنهاد معاون پژوهشي دانشکده يا مرکز و يا رئيس واحد و موافقت مدير
فناوري سالمت و تاييد معاون پژوهشي دانشگاه صرف فعاليتهاي فناورانه (شامل خريد تجهيزات پژوهشي ،آموزش ،فرهنگ سازي )... ،همان واحد
سازماني خواهد شد.
ماده  5ـ تعرفه خدمات
 -5-1تعرفه مربوط به خدمات اندازه گيري ،آزمايشگاهي در هر دانشکده يا مرکز در کميته اي متشکل از رياست مرکز يا دانشکده ،رئيس آزمايشگاه
مربوطه و معاون اداري مالي دانشکده يا مرکز و نماينده واحد ارتباط با صنعت تعيين خواهد شد.
 -5-2تعرفه آزمايشگاهي شامل هزينه هاي مواد مصرفي ،استهالک دستگاهي ،انرژي مصرفي و هزينه هاي پرسنلي خواهد بود .هزينه پرسنلي شامل
ناظر فني ،کارشناس و کارکنان آزمايشگاه يا کارگاه است و سهم پرسنلي از هزينه خدمات آزمايشگاهي و کارگاهي حداکثر به ميزان  %25از تعرفه با
نظر رئيس دانشکده يا مرکز منظور و پرداخت خواهد شد .ضمنا" رئيس دانشکده يا مرکز تحقيقاتي يا واحد مربوطه مجاز است حداکثر تا  %11از
درآمدهاي حاصل از اجراي خدمات آزمايشگاهي و کارگاهي را بصورت دستمزد به ساير پرسنل مرتبط با انجام طرح (به غير از پرسنل طرح ،پرسنل
آزمايشگاه و ناظر فني آزمايشگاه) پرداخت نمايد.
 -5-3به منظور تسهيل در ارائه خدمات و در صورت نياز ،مجري مي تواند پس از کسب موافقت رئيس دانشکده يا مرکز اقالم کسري ضروري مورد
نياز آزمايشات و خدمات مورد توافق با واحد سازماني را خريداري و از طريق انبار واحد دريافت نمايد و در زمان تسويه حساب با دانشکده يا مرکز،
اسناد خريد را به دانشکده ارائه نمايد .اين اسناد به منزله هزينه هاي مجري به دانشکده يا مرکز لحاظ خواهند شد.
 -5-4قراردادهايي که صرفا" براي انجام پايان نامه هاي کارشناسي ارشد يا دکتري ارائه شوند ميتوانند تا  %31تخفيف تعرفه آزمايشات (با تائيد
شوراي پژوهشي و يا فناوري مربوطه ) برخوردار شوند.
 -5-5به منظور پيشگيري از اختالل در روند طرحها ،حوزه معاونت توسعه و مديريت منابع دانشگاه تمهيدات الزم جهت پرداخت به موقع سهم
مجري را بعمل خواهد آورد ،به نحوي که اين مدت از يکماه پس از هر واريز وجه از مبلغ قرارداد بيشتر نشود.
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 -5-6دانشگاه (دانشکده ها و مراکز تحقيقاتي و معاونتها ) ميتوانند امکانات تجهيزاتي و اداري خود را طبق ضوابط قانوني و با موافقت گروه آموزشي
در صورت حفظ ماموريتهاي جاري آنها طبق ضوابطي که به تاييد شوراي دانشکده مرکز يا معاونت مربوطه ميرسد در اختيار مجري طرح هاي برون
دانشگاهي قرار دهند .ساعت استفاده از تجهيزات در زمان هاي غير اداري است ،به نحوي که به فعاليتهاي جاري دانشکده آسيب نرساند.
 -5-7جبران کليه خسارات احتمالي ناشي از قصور در استفاده از دستگاهها ،تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی در اختیار مجري و تأخیر در
اجراي قرارداد بعهده مجري طرح بوده و تصمیم گیري جهت تشخیص قصور و میزان خسارت بر عهده شوراي دانشکده و يا برحسب
ضرورت شوراي فناوري دانشگاه خواهد بود که با حضور مسئول مربوطه تشکيل خواهد شد.
ماده  -6نظارت بر قرارداد و پایان قرارداد
 -6-1واحد ارتباط با صنعت دانشگاه به نمايندگي از معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بصورت منظم و مستقيم از سفارش دهندگان طرح هاي
ارتباط با صنعت در مورد کيفيت خدمات دريافتي ازدانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه نظرسنجي کرده و نتايج اين نظرسنجي دراصالح روندهاي موجود
ونيز انتخاب مجريان طرح ها بکار خواهد رفت.
 -6-2مجري طرح موظف است پايان اجراي قرارداد را کتباً به واحد ارتباط با صنعت اعالم و خالصه گزارش پروژه که به تاييد سازمان سفارش
دهنده رسيده است راجهت اقدامات بعدي (شامل تسويه حساب نهايي طرح با مجري و واحد سازماني پشتيباني کننده و اعالم پايان طرح به مديريت
پژوهشي/فناوري دانشگاه) ارائه نمايد و دانشگاه پس از بررسي هاي الزم گزارش هاي را به سفارش دهنده ارسال نمايد.
ماده  -7سایر موارد
 -1دانشکده ها ،پژوهشکدهها ،مراکز تحقيقاتي و معاونتهاي دانشگاه موظفند پيشنهاد تعرفه کليه خدمات ودستگاههاي موجود خود را اعم ازتعرفه
مصوب يا غيرمصوب که به نحوي ميتواندجهت انجام طرح هاي همکاربا صنعت مورداستفاده قرارگيرند به واحد ارتباط باصنعت اعالم تاپس ازتصويب
درشوراي فناوري به مورداجرا گذاشته شود.
 -1به منظورتشويق ارائه طرحهاي ارتباط با صنعت ،حداکثر تا سقف  % 3ازمبلغ قرارداد باتصويب شوراي فناوري ازسهم مجري کسر وبه آورنده طرح
پرداخت خواهد شد.
تبصره :تامين کليه هزينه هاي مربوط به مواد و وسايل مصرفي ،هزينه هاي پرسنلي ،هزينه هاي آناليز دستگاهي و خريد وسايل غيرمصرفي بعهده
مجري بوده که از محل سهم خود بايد پرداخت نمايد.
 -2پرداخت مبلغ طرح در هر مرحله و تسويه نهائي منوط به تاييد صنعت (کارفرما) بوده ومجريان طرح موظفند گزارش هاي مرحلهاي و پايان کار
را به واحد ارتباط با صنعت تحويل نمايند.
 -3در صورتي که حاصل طرح منجر به توليد محصول يا اختراع شود حقوق مادي و معنوي دانشگاه مطابق مقررات جاري ثبت ابداع و اختراع
اعمال شده و استفاده از نام ،آدرس ،و آرم دانشگاه روي محصول منوط به تاييد شوراي فناوري دانشگاه ميباشد.
 -4جبران کليه خسارات احتمالي ناشي از تعلل در اجراي طرح ها و يا قصور در استفاده از دستگاه ها ،تجهيزات آزمايشگاهي و کارگاهي بعهده
مجري طرح بوده و با تخلفات در اين زمينه طبق آيين نامه انتظامي اعضاي هيئت علمي و طبق قوانين موضوعه کشوري براي مجريان غير
هيأت علمي رفتار خواهد شد.
 -5مرجع حل و فصل اختالفات احتمالي ميان مجري و دانشگاه يا واحدهاي تابعه با واحد هاي خارج دانشگاه در اجراي طرحها ،کميسيون موضوع
ماده  44آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه با حضور خود فرد يا نماينده وي خواهد بود و راي صادره براي طرفين الزم االجرا است .در صورت
عدم حل اختالف ،طرفين ميتوانند مراتب را به مراجع ذيصالح ارجاع دهند.
این آیین نامه در تاریخ  55/82/80در شورای پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه به تصویب رسید.
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