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مقدمه:
امـروزه فاصلـه قابـل توجهـی بیـن پتانسـیل هاي علمـی كشـور بـا نیازهـاي بخـش صنعـت وجـود دارد
كـه بایـد شـکاف موجـود بـا تعامـل بیشـتر صنایـع و مراكـز علمـی و دانشـگاهی پـر شـود .هـر جامعـه
اي ب ـراي رس ـیدن ب ـه توس ـعه حقیق ـی و پای ـدار ،نیازمن ـد ی ـك تعام ـل تعری ـف ش ـده بی ـن س ـه نه ـاد
علمـی ،سیاسـی و فنـی اسـت كـه در قالـب دانشـگاه ،دولـت و صنعـت شـکل می گیـرد .ارتبـاط صنعـت
و دانشـگاه در هـر كشـوري می توانـد تأثیـرى تعیین كننـده در رشـد اقتصـادي داشـته باشد .در راس ـتاي
ایـن تعامـل وظیفـه عمـده دانشـگاهها عبارت اسـت از:
 آموزش و ارتقاي دانش دانشجویان و آماده كردن آنها براي حضور در بازار كار شناخت ،برطرف كردن و به روز نگه داشتن نیازهاي جدید جهت تولید محصوالت و ارائه خدمات بهینه.از سوي دیگر بخش صنعت هم وظایفی دارد:
 سفارش و سرمایه گذاري در حوزه پژوهش و فناوري در دانشگاه ها. اعتماد به دانشگاه و باور داشتن به فناوري هاي نوین و به كارگیري نتایج پژوهش. دسته بندي و تعیین تخصص ها و مهارت هاي مورد نیاز در عرصه هاي اجرایی.دفتر ارتباط با صنعت (مرتبط با سالمت) دان شکده علوم پز شکی شو شتر با عنایت به نیاز روزافزون صنایع به
اطالعات دانشــگاه به عنوان هســته اصــلی تولید علم و نیروي انســانی توانمند و همرنین هــرورت همکاري
نزدیك بین این دو نهاد مهم (علم و صــنعت) جهت رفع نیازهاي پژوهشــی و مشــاورهاي وكاربردي نمودن
فعالیت ها براي رفع نیازهاي ا سا سی جامعه و ت سهیالت الزم براي قانونمند كردن ارتباط صنایع و مؤ س سات
دولتی و غیردولتی با دانشگاه فعالیت خود را آغاز می نماید.

شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت:
در این راستا دفتر ارتباط با صنعت اهم وظایف زیر را دنبال می كند:
 -0ارائه خدمات به كلیه كارفرمایان خارج دان شگاه در زمینه هاي آالینده سنجی محیط كار ،كنترل عوامل
زیان آور محیط كار.
 -1برقراري ارتباط م ستمر با مراكز صنعتی اعم از دولتی و بخش خ صو صی در منطقه به منظور ا ستفاده
بهینه از ظرفیت ها و امکانات آموزشی و تحقیقاتی
 -3ارائه خدمات آموزشی و برگزاري دوره هاي تخصصی براي سازمان ها و شركت ها
 -4فراهم آوردن تسهیالت الزم براي آموزش عملی دانشجویان در مراكز تولیدي و صنعتی و كارگاه ها از
طریق كارآموزي
 -5مشاوره و راهنمایی دانش آموختگان براي اشتغال و جذب در بخش صنعت
 -6پیگیري و اخذ سهمیه كارآموزي از شركت ها و موسسات و سازمانها و وزارتخانه هاي مختلف
 -9تشویق و ترغیب اساتید و دانشجویان به انجام فعالیت هاي تحقیقات صنعتی
 -8برگزاري كارگاه هاي آموزشی و عملی براي دانشجویان و اساتید در ارتباط با صنعت
 -7هماهنگی و برنامه ریزي جهت انجام بازدیدهاي علمی و تحقیقاتی از مراكز فنی و صنعتی كشور
 -01ایجاد زمینه تبادل اطالعات علمی و فنی بین دانشگاهها و مراكز صنعتی.

انواع طرح های مرتبط با صنعت:
 -0طرح هاي تحقیقاتی :طرح هایی را شــامل می شــود كه در قالب ارائه طرح هاي پژوهشــی تحقیقاتی در
زمینه مسایل و مشکالت موجود در صنعت منعقد و اجرا می گردد و دستاوردهاي آن در جهت رفع معضالت
موجود و همرنین توسعه علوم و فناوري در آن صنعت بکار گرفته می شود.
 -1طرح هاي م شاوره اي :طرح هایی كه براي حل م سایل شناخته شده یا نا شناخته در حوزه صنعت به
درخواست صنعت یا پیشنهاد دانشگاه در قالب انعقاد قرارداد با صنعت و توسط دانشگاه اجرا می شود.
 -3طرح هاي نظارتی :به طرح هایی گفته می شود كه نظارت بر اجراي آن ها تو سط صنعت در قالب انعقاد
قرارداد به دانشگاه واگذار می شود.
 -4طرح هاي خدمات تخ ص صی  :طرح هایی كه در را ستاي ارائه خدمات آزمای شگاهی مانند نمونه برداري و
اندازه گیري آالینده هاي فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی ،بالینی ،تفسیر نتایج و ....در محیط هاي مختلف اجرا
می شود.

تعاریف:
 -0كارفرما :به كلیه وزارتخانه ها ،سازمانها ،نهادها ،مراكز ،شركتها و سایر مجتمع هاي اداري و صنعتی دولتی
و غیر دولتی داخل و خارج كشور ،همرنین به اشخاص حقیقی سفارش دهنده كار اطالق می شود.
 -1مجري (مدیر اجرایی) :به فرد یا افراد حقیقی اعم از هیئت علمی یا كارشناس دانشگاه اطالق می شود كه
مسئول مستقیم پیشبرد موهوع قرارداد می باشد و قرارداد اجراي پژوهش ،فناوري به امضاي ایشان می رسد.

 -3طرح پژوهشــی :طرحی اســت كه در شــوراي پژوهش دانشــگاه ،مراكز تحقیقاتی ،مراكز رشــد فناوري یا
شوراهاي پژوه شی م صوب ك شور به ت صویب بر سد ،و براي اجرا از طرف كار فرما به عنوان مو هوع قرار داد
ارائه می شود.
 -4خدمات علمی – فنی قرار دادي  :خدماتی كه توســـط مجري و براســـاس درخواســـت كارفرما ،در قالب
قرارداد به آنها ارائه می گردد.
 -5خدمات مشـــاورهاي :خدماتی اســـت كه مجري براي ارائه آن از توان علمی خود و اســـتفاده از امکاناتی
نظیركتابخانه ،كامپیوتر و اینترنت استفاده نماید.
 -6خد مات علمی -فنی غیر قرار دادي :خد ماتی كه ب نا به در خواســـت كارفر ما با اســـت فاده از امکا نات
آزمایشگاهی و یا تجهیزات دانشگاه توسط مجري طبق تعرفه تعیین شده ارائه می شود.
 -9دانش فنی :عبارت است از مجموعه اي از اطالعات ،آگاهی ها ،مهارتهاي فنی و غیر فنی سازمان یافته كه
می تواند به منظور تولید مح صول ،تهیه مواد ،ایجاد یا بهبود فرآیند و یا سایر اهداف كاربردي صنعتی مورد
بهره برداري قرارگیرد .این دانش می تواند شامل هریك و یا تمام مراحل تولید دانش فنی ،اجراي دانش فنی
و واگذاري دانش فنی در صنعت باشد.
 -8دفترهمکاري دانشــکده با صــنعت :واحد ســازمانی زیر مجموعه معاونت آموزش ،دانشــجویی و فرهنگی
دان شکده علوم پز شکی شو شتر ا ست كه در جهت ایجاد ب ستر منا سب براي تحقق ارتباط كارآمد دان شکده با
صنعت در عرصه هاي مختلف فعالیت می كند.

نحوه انعقاد قراردادها:
ماده :0به منظور تسهیل در امور قرار دادها و وحدت رویه ،كلیه قرار دادهاي طرح هاي پژوهشی ،مشاوره اي
و  ...توسط مجري منعقد میشود و با امضاي معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده بعنوان
ناظر و تأئید كننده رسمیت پیدا می كند.

تب صره :0-0كلیه قراردادها بای ستی در چهار ن سخه تنظیم و براي سفارش دهنده ،مجري ،معاونت تحقیقات
(دفتر ارتباط با صنعت) و محل اجراي طرح ارسال شود.
ماده  :1كلیه مبالغ پرداخت شده از سوي كارفرما ،به حساب اعالم شده از طرف دان شکده واریز میگردد و در
هر مرحله از پرداخت برا ساس نیاز پروژه و درخوا ست مجري ،مبلغ واریز حداكثر ظرف مدت  01روز از طرف
دانشکده به مجري پرداخت خواهد شد.
تب صره :1-0مجري موظف به ارائه گزارش پی شرفت كار تأئید شده از طرف كارفرما به دفتر ارتباط با صنعت
دانشکده در هر مرحله از شرح خدمات قرارداد می باشد.
ماده  :3دفتر همکاري دانشــگاه با صــنعت بعنوان رابط بین دانشــگاه و صــنایع كشــور عمل میكند و وظایف
نظارتی و پیگیري هاي الزم در رابطه با قراردادها ،از طرف دانشگاه را بر عهده دارد.
تبصره :3-0هر دانشکده ،مراكز تحقیقاتی و ..فردي را بعنوان رابط دفتر ارتباط با صنعت معاونت تحقیقات آن
واحد تعیین و به دفتر ارتباط با صنعت دانشکده معرفی نماید.
ماده :4انعقاد هرگونه قرارداد علمی–پژوهشــی و فناوري موهــوع این آئین نامه بایســتی با اطالع و هماهنگی
قبلی با دفتر همکاري دانشکده با صنعت و از طریق این دفتر ارتباط صورت گیرد.
ماده :5برر سی و ت صویب كلیه قراردادهاي مو هوع این آئین نامه تو سط كمیته همکاري دان شکده با صنعت
صورت می گیرد.
تبصره :5-0اعضاي كمیته همکاري دانشکده با صنعت عبارتند از:
 معاون آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشکده  3نفر از اعضاي هیأت علمی دانشکده با انتخاب معاون آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی. مجري طرح تحقیقاتی موظف اســت كلیه هزینه هاي مربوط به مواد و وســایل مصــرفی ،هزینه هاي
پرسنلی ،هزینه هاي آنالیز دستگاهی و خرید وسایل غیر مصرفی را از محل مبالغ طرح پرداخت نماید.

 الزم ا ست تعرفه كلیه د ستگاهها و خد مات ارائه شده از طرف واحد هاي ذیربط پی شنهاد و به ت صویب
كمیته ار تباط با صنعت دانشکده برسد.
 تعیین زمان پرداخت ســهم معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشــجویی فرهنگی و همرنین واحد محل
اجراي طرح از بابت قراردادهاي موهوع این آئین نامه بعهده كمیته ارتباط با صنعت دانشگاه می باشد.
ماده :6مســئولیت قانونی ناشــی از اجراي موارد موهــوع این آئین نامه و رعایت مقررات مربوطه از قبیل بکار
گیري نیروي انسانی ،استفاده از تجهیزات و مواد آزمایشگاهی بر عهده مجري طرح می باشد.
ماده :9چنانره در حین اجراي قرارداد هاي موهـــوع این آئین نامه اختالفی بین مجري و كارفرما پیش آید
اعم از اینکه مربوط به اجراي طرح یا تفســیر و تعبیر هر یك از موارد قرارداد باشــد و طرفین نتوانند موهــوع
اختالفات را از راه توافق فیما بین حل و فصل نمایند؛ از طریق مراجع ذیصالح اقدام خواهد شد.
ماده :8اعمال هرگونه تغییر در مفاد این آئین نامه با پیشنهاد كمیته ارتباط با صنعت دانشکده صورت خواهد
پذیرفت.

فلوچارت آئین نامه اجرایی دفتر ارتباط با صنعت

رئیس دفتر

كارشناس طرح هاي خدمات
تخصصی و برگزاري كارگاه ها و
دوره هاي آموزشی كوتاه مدت

كارشناس طرح هاي تحقیقاتی و
نظارتی ارتباط با صنعت

كارشناس بازاریابی

روش های پیشنهاد طرح مرتبط با صنعت به دانشگاه:
 -0پیشــنهاد طرح از ســوي اعضــا هیئت علمی -گروه هاي آموزشــی به معاونت آموزش ،تحقیقات و
دان شجویی فرهنگی :در این روش  ،طرح پی شنهاد شده در كمیته تخ ص صی دفتر ارتباط با صنعت برر سی
شده و در صورت ت صویب به صنعت ارجاع داده می شود .در صورت ت صویب كارفرما ،انجام طرح مزبور به
ارائه دهنده پیشنهاد اولیه واگذار می شود.
 -1اعالم اولویت هاي تحقیقاتی تو سط صنعت به معاونت آموزش ،تحقیقات و دان شجویی فرهنگی :در این
روش اولویت ها یا نیازهاي پژوهشـــی اعالم شـــده به دانشـــکده ها ،گروه ها یا مراكز تحقیقاتی مرتبط با
مو هوع پژوهش ارجاع داده می شوند و در آن محل -پس از برر سی – در صورتی كه شرایط و امکانات
اجراي طرح فراهم با شد طرح پی شنهادي الزم تهیه و پس از ت صویب در كمیته تخ ص صی ارتباط با صنعت
به موسسه یا واحد مربوطه ارجاع و پیگیري هاي الزم توسط این دفتر انجام می شود.
 -3مراجعه مسـتقیم فرد به كارفرما :در صـورتی كه طرح پیشـنهادي یا شـرح خدمات به دفتر ارتباط با
صنعت ارائه شود پس از تایید كارفرما انجام این گونه طرح ها به شخص پیشنهاد دهنده واگذار می گردد.

ترکیب کمیته تخصصی ارتباط با صنعت:
این كمیته جهت بررسی طرح هاي پیشنهادي تشکیل و اعضاي آن شامل:
 معاون آموزش ،تحقیقات ،دانشجویی فرهنگی مسئول دفتر ارتباط با صنعت حداقل  3نفر از اعضاء هیئت علمی در زمینه اجراي طرح هاي مرتبط با صنعت به پیشنهاد مسئول ادارهارتباط با صنعت و تائید معاون آموزش ،تحقیقات ،دانشجویی فرهنگی و ابالغ رئیس دانشکده.
 -افراد كمیته تخصصی باید مشخص گردیده و براي مدت مشخص حکم دریافت نمایند.

شرح وظایف کمیته:
 بررسی و تصویب طرح هاي مرتبط با صنعت پیشنهاد خط مشی و برنامه راهبردي دفتر ارتباط با صنعت -پیشنهاد و ارایه راهکار براي ارتقاء فعالیت هاي مرتبط با جامعه و صنعت

شرح وظایف کارشناسان فنی:
 -0ارتباط مستمر با دفتر ارتباط با صنعت وزارت بهداشت
 -1مبادله تجربیات و اطالعات با سایر دانشگاه ها و دانشگاه هاي علوم پزشکی كشور
 -3برگزاري جلســـات با اعضـــاي هیات علمی به منظور تبادل نظر در زمینه هاي مختلف و همکاري هاي
تحقیقاتی و آموزشی
 -4دریافت و تصویب پروژه هاي پیشنهادي صنایع و دستگاههاي اجرایی
 -5تهیه بانك جامع اطالعاتی درباره صنایع/كارخانجات فعال و دستگاههاي اجرایی مانند:
 محیط زیست
 اداره صنایع
 استانداري
 معاونت غذا و دارو


اداره استاندارد

 -6برنامه ریزي جهت بازدید اعضــاي هیات علمی از صــنایع به منظور فراهم نمودن زمینه هاي همکاري دو
جانبه
 -9ا ستفاده از متخ ص صین صنایع و د ستگاههاي اجرایی در امور كاربردي براي دان شجویان و اع ضاي هیات
علمی
 -8ثبت و نگهداري كلیه مکاتبات دفتر در بایگانی امور پژوهش

مزایای دفتر ارتباط با صنعت:
صنعت و دانشگاه به عنوان ذینفعان این طرح ها از منافع مادي و معنوي برخوردار خواهند شد.
مزایاي این برنامه ها به شرح ذیل میباشد:
الف) دانشگاه
 طبق بخشــنامه هیئت وزیران ،دانشــگاه ها از پرداخت مالیات مربوط به طرح هاي تحقیقاتی معاف
میباشند.
 مطابق بخشــنامه وزارت امور اقتصــادي و دارایی ،دانشــگاه ها از پرداخت مالیات بر درآمد حاصــل از
تعلیم ،تربیت و پژوهش معاف می باشند.
 طبق بخ شنامه هیئت وزیران آیین نامه بند 04ماده  01قانون مالیات بر ارزش افزوده ،دان شگاه ها از
پرداخت این مالیات مربوط به ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی معاف می باشند.
 مطابق بخشنامه هیئت وزیران ارجاع كارهاي پژوهشی به دانشگاه ها با ترك تشریفات مناقصه و حق
معافیت دانشگاه ها از ارائه گواهی نامه صالحیت براي انجام فعالیت هاي پژوهشی همراه می باشد.

ب) صنعت
 استفاده از آخرین فناوري ها و علم روز دنیا در كنترل عوامل زیان آور صنعت.
 دسترسی راحت به متخصصین مربوطه مستقر در منطقه.
 كاهش هزینه ها شامل هزینه هاي اجراي طرح ،ایاب و ذهاب و....
 تســـریع در انجام طرح ها و برنامه هاي مورد نیاز به دلیل وجود اولویت هاي دانشـــگاهی و حضـــور
دانشکده در منطقه.
 نزدیك شـدن صـنعت به اسـتانداردها و معیارهاي ایمنی و بهداشـتی ،كاهش حوادث و بیماري هاي
شغلی در صنعت
 بهره مندي صــنعت از خدمات دانشــگاه شــامل آموزش ،مشــاوره در زمینه هاي تخصــصــی ایمنی و
بهداشت

