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 مقدمه

هاي فناورانه به عنوان یکی از محورهاي اساسی فعالیت مرکز توسعه فناوري سالمت  برنامه ریزي و ساماندهی طرح طراحی،

دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد که در بخش هاي مختلف، زمینه ساز تحرك دراز مدت و پیشرفت و توسعه پایدار علم و 

هاي ملی و جهانی و  نیازهاي داخل کشور و استان و حضور در رقابتفناوري در کشور و استان خواهد بود که با هدف رفع 

هاي انسانی،سازماندهی و تقسیم کار ملی و طراحی و تدوین از طریق اجراي  افزایی علم و ثروت از طریق کسب مهارت ایجاد هم

. شود هاي مختلف انجام می عرصههاي انسانی،مالی و سایر امکانات استان و دانشگاه در  طرح هاي فناوري و هم افزایی سرمایه

هاي  هاي درگیر در امور علم ، فناوري و نوآوري بخش هاي فناورانه  این امکان را به دانشگاه،و سایر سازمان اجراي طرح

 برنامه استراتژیک مرکز  توسعه فناوري سالمتدهد که در راستاي نقشه جامع علمی کشور و همچنین  اقتصادي استان می

هاي انسانی،تولید علم،اشاعه وگسترش دانش و  با تعریف و تبیین موضوعات کلیدي و راهبردي به کسب مهارت 1400 دانشگاه

نوآوري در بخش هاي ساخت،تولید وخدمات به عنوان همگرایی بین بخش علمی و چگونگی تجاري سازي و تحقق فرایند 

  .آورد صنعتی و بهره گیري از دانش ملی براي تبدیل آن به ثروت را فراهم

  تعاریف -1

آئین  3کاربردي با ماهیت توسعه اي و محصول گرا است که مشخصات آن در بند  از جمله طرح هاي "طرح هاي فناورانه"

  .نامیده می شود "طرح"نامه آمده است و از این پس به اختصار 

  .نامیده می شود "دانشگاه"که به اختصار  "دانشگاه علوم پزشکی زنجان"

  .نامیده می شود "معاونت"که از این پس به اختصار "تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی زنجانمعاونت "

  .نامیده می شود "مرکز"که از این پس به اختصار "مرکز توسعه فناوري سالمت"

آئین نامه آمده  4ترکیب و شرح وظایف شورا در بند . نامیده می شود "شورا "که در این آئین نامه  "شوراي فناوري دانشگاه"

  .است

  .شخصی است که مسئولیت اجراي طرح را بر عهده دارد "مجري "

  هاي فناورانه اهداف طرح -2

  :هاي فناوري عبارتند از  مهمترین اهداف طرح
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 به منظور بهره مندي از نتایج آنهاحوزه سالمت هاي  کمک به توسعه فناوري  

  نیازهاي فنی و تخصصی جامعهمشارکت در توسعه فناوري هاي جدید و رفع  

  فناورانهمشارکت در تجاري سازي طرح هاي  

 کمک به توانمند سازي علمی و فنی بخش خصوصی کشور  

 هاي در حال پیدایش و آینده مشارکت در انتقال و تولید فناوري  

  کاربردي رحهاي طفراهم آوردن زیر ساخت هاي الزم براي انجام طرح هاي پایین دستی فناوري و نوآوري و یا انجام

  در مقیاس استانی، ملی و  بین المللی

  به هم پیوستگی حلقه هاي کالن پژوهش، فناوري و نوآوري  

 هاي فناوري با توجه به اثرگذاري بنیادین آنها ترویج اندیشه و اجراي طرح 

  اقتصاد دانش بنیانتحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر  

  هاي فناوري مشخصات طرح -3

  :هاي فناوري حوزه سالمت  به شرح ذیل است  رین مشخصات طرحبرخی از مهمت

 محور داشته باشد از نظر کاربردي، رویکرد محصول.  

  باید ابعاد نوآورانه داشته باشداستانی طرح، حداقل در مقیاس.  

  ملی و فراملی داشته باشد استانی، اولویتو  جذابیتکارگیري، نتایج طرح باید  درحیطه به. 

 وکار کسب طرح داشتن  

  شوراي فناوري دانشگاه -4

ها و تصویب نهایی  ها، ایجاد هماهنگی فیمابین طرح این شورا وظیفه سیاستگذاري هاي کالن، اولویت بندي موضوعات طرح

وزارت بهداشت درمان و آموزش  اسنامهاساس ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات شوراي فناوري بر . آنها را بر عهده دارد

  .می باشد  10/3/1396مورخ  1729/19شماره به وب هیئت رئیسه دانشگاه مص پزشکی



 

۴ 
 

  يفناور هاي مراحل بررسی و تصویب طرح  -5

  .) :فلوچارت مربوطه به پیوست می باشد(مراحل کلی بررسی و تصویب طرح هاي فناوري به شرح زیر است 

  دریافت پیشنهاد اولیه طرح از طریق سامانه سمات توسط مرکز ) 5-1

  بررسی، ارزیابی و تأیید اولیه طرح ها  از نظر فناوري و اولویت آنها در مرکز) 5-2

  داوري طرحها از نظر علمی و اقتصادي) 5-3

  تصمیم گیري نهایی در شوراي فناوري) 5-4

  ابالغ نتایج بررسی به مجري توسط مرکز) 5-5

  مولفه هاي مالی و اجراییبر اساس انواع طرح هاي فناوري   – 6

  انواع تأمین منابع مالی. 1- 6

  ياز طرف دانشگاه بصورت گرنت فناور  نیاز طرح اعتبارات مورددرصد 100تا  80تأمین  :هاي مالکیتی طرح) الف

  گرنت فناورياز اعتبارات از طرف دانشگاه بصورت درصد  50 کثرتأمین حدا: هاي مشارکتی طرح )ب

هاي سایر موسسات و سازمانهاي  به عنوان کمک به طرح)درصد 50کمتر از (تأمین بخشی از اعتبارات  :هاي تکمیلی طرح)ج 

  دولتی و خصوصی

  می نماید غیر مالیدانشگاه در تامین مالی این طرحها مشارکتی نداشته و تنها در صورت نیاز حمایت : حمایتیطرحهاي )د

  .د و تصمیم گیري نهایی در مورد آن بر عهده شورا خواهد بودنوع طرحهاي فناورانه توسط مجري پیشنها:  1تبصره 

  نوع اعتبار.  2- 6

در خصوص نوع . و یا ترکیبی می باشند) الحسنه  قرض(حسب نوع طرح اعتبارات طرح به صورت گرنت فناورانه یا وام صندوق 

هاي  اولویت واگذاري طرح. می باشداعتبار بسشته به اولویت و ماهیت طرحها تصمیم گیري نهایی برعهده شوراي فناوري 

  .اي خواهد بود که به تجاري سازي یافته هاي پژوهشی بیانجامد مصوب براي اجرا بر اساس نوع طرح ها به گونه

  هاطرحمعنوي مالکیت . 3- 6
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  .باشداعتبار را دانشگاه پرداخت کرده % 100دانشگاه در صورتی که معنوي کامل مالکیت : مالکیت کامل) الف

. ا مجري یا سازمانهایی که در تخصیص اعتبار مشارکت نموده انددانشگاه ب مشتركمعنوي مالکیت : الکیت اشتراکیم) ب

  .تقسیم مالکیت مرتبط با مجري و دانشگاه  و سایر موسسات حسب مورد، با توافق طرفین خواهد بود

  مجري طرح. 4- 6

دانشگاه داراي توانایی انجام و به ثمر رساندن یک طزح  شخاصحقیقی و حقوقی که به تشخیص شوراي فناورياکلیه ) الف

  .فناوري مشخص می باشند، می توانند بعنوان مجري طرح ایفاي نقش نمایند

  مدیریت طرح هاي مصوب - 7

  .است، مسئولیت انجام طرح را به عهده دارد مجري که در قرارداد مشخص شده. 1- 7

اند، استفاده  ها و افرادي که در قرارداد به عنوان همکار مشخص شده دستگاهمجري موظف است که درانجام طرح از تمام  .2- 7

 .نماید

  :وظایف مجري طرح بصورت زیر خواهد بود .3- 7

 انتخاب تیم و تعیین ساختار، نقش ها و مسئولیت هاي افراد در طرح  

 تهیه و تدوین نیازمندي ها فنی و اجرایی طرح در شکل یک جدول زمانبندي فعالیت ها)CPM( مطالعات امکان ،

  سنجی و برنامه کسب و کار

 هماهنگی و شرکت در جلسات مدیریتی و ارائه گزارش دوره اي به مرکز  

 پیگیري و انجام کلیه امور و فعالیت هاي مربوط به اجراي طرح  

  رمجوز پرداخت هاونظارت ، ارزیابی ، پیگیري و صد -8

  شود؛ که بصورت زیر انجام میمی باشد کنترل و نظارت بر حسن انجام طرح بر عهده مرکز 

ناظر یکی از اساتید متخصص و صاحب تجربه در . هر طرح داراي یک ناظر می باشد که توسط شورا تعیین می شود. 8-1

  .باشد میتبط نظران متخصص و مجرب در صنعت و حوزه هاي مر رشته ذیربط و یا از صاحب
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  :وظایف ناظر عبارتند از  .8-2

 ی مراحل مختلف اجراي طرحتأیید روند کل  

 تأیید نهایی نتایج ومستندات طرح  

 پایان طرح تایید  

 بررسی و تأیید زیر برنامه هاي مدیریت اجرایی طرح  

 تأیید برنامه زمانبندي فعالیت ها بر اساس تقسیم کار انجام گرفته  

 ارائه نظرات تخصصی و مشاوره هاي فنی به مدیریت طرح  

  ی و کیفینظارت و کنترل بر اجراي طرحبر اساس زمانبندي و پیشرفت هر فعالیت از نظر کم  

 اعمال مدیریت بر فرایند مستندسازي و تهیه گزارش هاي علمی و اجرایی طرح  

 تأیید صالحیت کلی افراد بکار گرفته شده در تیم اجرایی از جنبه هاي شایستگی علمی،فنی و اجرایی  

  انجام بازدید هاي ادواري. 8-3

گیرد که گزارش پیشرفت کار از نظر مالی، فنی و اجرایی و همچنین گزارش میزان  اي صورت می بازدید دوره ها از تمام طرح

تصمیم شود و در فرایند  تدوین مستندات علمی و اجرایی طرح به صورت مکتوب توسط مسئول گروه بازدیدکننده تهیه می

  .گردد نهایی لحاظ می گیري

موارد قانونی ذیربط، رعایتها  مالی طرح هاي ها و ارزیابی شود تا در بررسی ت تعیین مییک کارشناس مالی توسط معاون .8-4

  .تضمین و نظارت گردد

  نشست هاي پیگیري. 8-5

مجري باید اطالعات الزم و گزارش .شود هایی در مرکز به صورت متناوب و حسب نیاز تشکیل می حسب تشخیص شورا، نشست

  .درخواست مرکز ارائه نمایدپیشرفت انجام طرح را حسب نظر و 
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طرح موظف به ارائه برنامه زمانی انجام طرح و برنامه پیشرفت اجراي طرح بر اساس قالب هاي ارائه شده توسط  مجري. 8-6

  .مرکز می باشد

  نحوه تأمین اعتبار طرح هاي مصوب. 8-7

نهایی در خصوص  ساس ارزشیابی و داوري ها در چارچوب اعتبار مصوب،پس از پایان هر مرحله از اجراي طرح و برا پرداخت

  .گیرد پیشرفت طرح پس از تأیید اولیه توسط مرکز و تصویب شورا صورت می

  اختتام طرح -9

  :هاي مؤثر بر ارزیابی، داوري و اعالم اختتام طرح ها عبارتند از  برخی از مؤلفه .9-1

  از نتایج طرح )ان(مالک میزان تحقق اهداف پیش بینی شده طرح و رضایت ) الف

  انجام طرح در زمان پیش بینی شده و رعایت نظم در انجام مراحل فنی، اجرایی و مالی طرح) ب

ابداع، ابتکار و نوآوري در مراحل اجرایی و نتایج نهایی طرح که بصورت ثبت اختراع،کسب جوایز ملی و بین المللی و نظایر ) پ

  .ضایت بهره برداران و مشتریان شده باشدآن با رعایت حقوق مالکانه درآمده و منجر به ر

  .هاي ذینفع رعایت شده باشد ن، باید حقوق مالکانه طرفآدر ثبت اختراع و مواردي نظیر  : 1تبصره

  فروش و یا انتقال دانش فنی حاصل از اجراي طرح با رعایت حقوق مالکانه) ت

  بردار نتایج طرح  ص بهرههاي ذیربط و نهادها و اشخا دریافت مجوزهاي قانونی از سازمان) ث

  سازي و گزارش نهایی تدوین شده کیفیت مستند) ج

،اختتام طرح ها به صورت موفق، ناتمام قابل قبول،  1-9مذکور در بند  عینیتشرایطبا توجه به میزان مطلوبیت حاصل از . 9-2

ها  اختتام طرح ر اساسدر صورت لزوم چگونگی تشویق و یا اقدام حقوقی ب. ناتمام غیر قابل قبول، و ناموفق صورت می گیرد

  .توسط شورا انجام می شود

  .براي اخذ تصمیم نهایی ارسال می گردد اختتام طرح توسط مرکز تهیه و به شوراصورتجلسه مربوط به .9-3
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توسط ، در چارچوب دستورالعمل ذیربط توسط مرکز و طرححساب مالی طرح هاي اختتام یافته،با توجه به نوع  تسویه .9-4

  .معاونت انجام می شود واحد مالی

سال  2رسیده و به مدت  انشگاههیئت رئیسه دبه تصویب  ؟؟؟؟ تبصره در تاریخ 1بند و 9این آئین نامه در یک مقدمه و  -10

  .باشداجرا می  از تاریخ تصویب قابل بصورت آزمایشی

 

 


