
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان فناوری سالمتمرکز رشد 

 

 3آئین نامه شماره 

 

 در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان تحقیق و توسعه آئین نامه پذیرش واحدهای

 

 فراخوان -

 پذیرش -

 استقرار -

 خروج -

 تسویه حساب نهائی -

 

 

 

 

 



 با مرکز رشد (R&D)آئین نامه ارتباط واحدهای تحقیق و توسعه 

 

 :مقدمه

سطح  نمودنپربارتر  ومنطقه و استفاده متقابل آنها از یکدیگر،  شرکت های تولیدیو  صنعتبه منظور برقراری ارتباط با    

علمی صنایع، تزریق علوم و فناوری پیشرفته به آنها و بطور متقابل حضور مستمر اساتید و دانشجویان دانشگاه در ادارات و 

 بین دانشگاه، جامعه و صنعت، مرکز رشد فناوری کارآمدبرای استفاده از تجربیات آنها و برقراری رابطه  شرکت های تولیدی

شرکت  R&D (Research & Development)ان آمادگی دارد تا واحدهای تحقیق و توسعه دانشگاه علوم پزشکی کاش سالمت

این واحدها در طی دوره حضور در . استقرار دهددر دانشگاه  این مرکز پذیرش کند و آنها را ررا دهای تولیدی و صنایع منطقه 

د نر شرکتهای مستقل طرف قرارداد، اقدام خواهمرکز رشد برای دستیابی به اهداف و اجرای برنامه های شرکت مادر و یا سای

خدمات اطالع  ،تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه ،مشاوره اساتید دانشگاه و همکاری دانشجویان مستعدنمود، ضمن اینکه از 

د می تواننی خود انجام تحقیقات و پروژه ها  ها، خدمات اداری عمومی و اعتباری در راستایرسانی و اینترنت، کتابخانه 

 .استفاده نمایند

 

 تعاریف: 1ماده 

 .دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد سالمتمنظور مرکز رشد فناوری : مرکز( الف

 .شرکت، کارخانه، اداره و یا مؤسسه ای که اقدام به ایجاد واحد تحقیق و توسعه در مرکز رشد می نماید: سازمان مادر( ب

برای انجام تحقیقات، دستیابی به فناوری پیشرفته، ساخت نمونه و یا انجام خدمات واحدی است که : واحد تحقیق و توسعه( ج

 .راستای اهداف و طرح تجاری شرکت مادر و یا شرکت طرف قرارداد مرکز ایجاد می شود مبتنی بر علوم جدید در

 

 تعامل مرکز با واحدهای تحقیق و توسعه لمراح: 2ماده 

های تحقیق و توسعه در مراحل کلی فراخوان، پذیرش، تعهدات حین استقرار و خروج فعالیت های مرکز رشد برای واحد   

 .انجام می شود

 

 فراخوان: 3ماده 

 .، مؤسسات و ادارات منطقه صورت می پذیردشرکت های صنعتید و با دعوت از شفراخوان توسط مرکز ر   

 

 پذیرش: 4ماده 

 :انجام می گیرد ذیلپذیرش واحدهای مذکور طبق ارزیابی مرکز رشد و براساس معیارهای    



 :شرایط عمومی پذیرش واحدهای تحقیق و توسعه در مرکز -1-4

زمینه فعالیت سازمان مادر یا شرکت طرف قرارداد که  یا باالتر با تجربه کافی در ارشد حداقل دو نفر با مدرک کارشناسی( الف

 .با برنامه منظم پاره وقت در دفتر واحد تحقیق و توسعه مستقر در مرکز حضور داشته باشندحداقل 

مصوب و بودجه مشخص مدون و واحد تحقیق و توسعه در چارت سازمانی سازمان مادر رسمیت یافته باشد و دارای برنامه ( ب

ای انجام این امر داشته باشد و یا بصورت یک شرکت برحکم صریح باالترین مرجع سازمان مادر را  واز طرف سازمان مادر باشد 

ق و توسعه از سازمانهای ذیصالح باشد، یا یخصوصی با موضوع تحقیق و توسعه به ثبت رسیده و دارای مجوز یا پروانه تحق

 .اساسنامه شرکت بطور روشن، تحقیق و توسعه را بعنوان یکی از وظایف اصلی شرکت معرفی نماید

توسط آن  واحد تحقیق و توسعه از طرف سازمان مادر یا شرکت طرف قرارداد به همراه بودجه تخصیص یافتهبرنامه کاری ( ج

 .برای طرحهای تحقیق و توسعه در دوره حضور در مرکز مشخص شده باشد سازمان یا شرکت

کار داشته باشد در زمینه تخصصی فعالیت خود بعنوان هم واحدهایی که یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاهها را در( د

 .اولویت خواهند داشت ،گزینش و استقرار

 

 تعهدات متقابل حین استقرار: 5ماده 

 :تعهدات مرکز رشد -1-5

 ...(.رخانه ای و یدسترسی به تلفن، نمابر، کامپیوتر، فتوکپی و تکثیر، کارپردازی و پشتیبانی دب)ارائه خدمات اداری ( الف

 (.دسترسی به کتابخانه های دانشگاه و بانکهای اطالعاتی و نرم افزارهای موجود در دانشگاه اینترنت،)خدمات اطالع رسانی ( ب

، برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی مورد نیاز (مدیریتی، حقوقی، مالی و بازرگانی)خدمات مشاوره ای و آموزشی ( ج

 برای واحد تحقیق و توسعه

 .کارگاهی و مشاوره ای ،آزمایشگاهی: تخصصی شامل -خدمات فنی: د

دفتر کار و مبلمان اولیه فضای اختصاصی، امکان استفاده از اتاق کنفرانس تجهیزات سمعی و )خدمات اسکان و عمومی : و

 ...(.ومی و مبصری، چایخانه و رستوران ع

 

 :قیق و توسعه، سازمان و یا شرکت مادرتعهدات واحدهای تح -2-5

 واحد طبق برنامه ارائه شده در طول زمان استقرار در مرکز رشد رشد کمی و کیفی فعالیت های( الف

 شد درصورت کسب یکی از شرایط خروجخاتمه فعالیت و خروج از مرکز ر( ب

 انجام امور تحقیقاتی و توسعه ایاختصاص بخش اعظم فعالیتهای واحد به ( ج

ر و بررسی مراحل پیشرفت و نتایج پروژه ها با مدیر واحد موظف است در ارزیابی دوره ای مرکز از روند رشد واحدهای مستق( د

 .مرکز همکاری نماید و تابع مقررات و ضوابط مرکز باشد



هزینه های خدمات دریافتی واحد از مرکز رشد براساس تعرفه ها، بطور ماهانه از طرف سازمان یا شرکت مادر به مرکز ( و

 .پرداخت گردد

 گ اتبات و مدارک با استفاده از سربرمناسب در کلیه مکانعکاس ارتباط با مرکز رشد به نحو ( ز

 (:خروج)خاتمه فعالیت واحد در مرکز رشد : 6ماده 

 .سال است که درصورت موافقت شورا قابل تمدید می باشد 3مدت زمان استقرار واحدهای تحقیق و توسعه  -1-6

در قرارداد اسکان، نسبت به خاتمه فعالیت  واحد تحقیق و توسعه می تواند در هر زمان با رعایت مواد مندرج -2-6

 .واحد اقدام کند و واحدها موظف به خاتمه فعالیت در مرکز هستند

 (.از نظر کمی و کیفی)ده به مرکز ش عدم انجام تعهدات واحد یا شرکت مادر و یا عدم موفقیت در برنامه سالیانه ارائه( الف

 .مرکزسرپیچی از ضوابط، مقررات و آئین نامه های ( ب

اعتبارات  5ساله استقرار در مرکز موظفند براساس ماده  3واحدهای تحقیق و توسعه پس از طی حداکثر یک دوره ( 1 تبصره

دریافتی از مرکز را تعیین تکلیف نموده و تسویه حساب نمایند و سپس درصورت تمایل و با تائید مرکز رشد به استقرار خود 

 .در مرکز ادامه دهند

 

 :7ماده 

فناوری  مورد تائید و امضای شورای فناوری مرکز رشد                  تبصره در تاریخ 1ماده و  7ن آئین نامه در ای 

 آن بدون مجوز شورای مرکز ممنوع مفاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار گرفته است و هرگونه دخل و تصرف در  سالمت

 .می باشد

 

 

 

  



 توسعه از فراخوان تا استقرارمراحل پذیرش واحدهای تحقیق و 

 .شودکلیه مراحل پذیرش بدون پیچیدگی های اداری و بصورتی شفاف انجام می  .1

 .فراخوان شامل معرفی مرکز رشد و فرم و اطالعات مربوط به شرایط ثبت نام واحدهای تحقیق و توسعه می باشد .2

یجه پذیرش پس از بررسی اولیه منفی خواهد درصورتیکه واحد متقاضی شرایط مندرج در فراخوان را نداشته باشد نت .3

 .بود

با حضور مدیرعامل سازمان یا شرکت مادر و کارشناسان واحد بررسی برنامه و صالحیت تخصصی در کمیته پذیرش  .4

 .زمینه فعالیت سازمان یا شرکت مادر باشد برنامه های واحد باید در. انجام می پذیرد

 .نقاط قوت و ضعف واحد مطرح خواهد شد در جلسه مصاحبه توان مدیریتی، تخصصی و .5

 .پذیرش واحدها عالوه بر دارابودن شرایط ذکر شده در چارچوب ظرفیتها و اولویتهای مرکز رشد انجام می پذیرد .6

زمینه فعالیت خود را از اساتید دانشگاهها  اولویت مرکز رشد در جذب واحدهایی است که همکار متخصص در .7

 .انتخاب نمایند

تعرفه ها که ساالنه بازنگری می شود  طبقطرف مرکز رشد  یافتی واحد تحقیق و توسعه ازردمات دهزینه های خ .8

تعیین خواهد شد و در هنگام پذیرش و ابتدای هر سال قرارداد آن تجدید خواهد شد و بصورت ماهانه باید توسط 

 .سازمان مادر به مرکز رشد پرداخت گردد

 

 (از فراخوان تا استقرار)سعه گردش کار پذیرش واحدهای تحقیق و تو

 ارائه کاربرگ تکمیل شده و سایر مدارک الزم -

 بررسی اولیه جهت کنترل مدارک و شرایط مورد نیاز -

 بررسی در کمیته پذیرش -

واحد تحقیق و / برگزاری جلسه مصاحبه با حضور شورای فناوری، کارشناس مرتبط، مسئولین سازمان مادر و شرکت -

 توسعه

 در شورای فناوریجمع بندی نهایی  -

 اعالم به متقاضی -

 چک لیست

 درخواست پذیرش 

 مدرک تصویب واحد تحقیق و توسعه، ازطرف سازمان مادر 

 شرکت تحقیق و توسعه/ اساسنامه سازمان مادر 

 طرف سازمان مادر مدرک مبنی بر میزان اعتبار تخصیص یافته به واحد از 

 سایر مدارک مربوطه 

 


