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مقدمه

اقتصاد دانش ها نقش بسیار مهمی را در توسعههاي فناورانه محصول محور در دانشگاهاجراي طرح
هاي علمی و فناوري اساتید و دانشجویان شاغل به تحصیل و به ویژه بهره استفاده از قابلیت. کندبنیان ایفا می

هاي دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی براي به انجام رساندن تحقیقات کاربردي فناورانه مندي از ظرفیت
تواند به رتقاء سالمت جامعه، هدفی است که تحقق آن میو ابداع و اختراع محصوالت اثربخش بر حفظ و ا

با هدف اختصاص نامه آییناین .صورتی بنیادین شکوفایی نظام آموزش دانشگاهی کشور را به دنبال داشته باشد
علوم پزشکی و در دانشگاهدر ها هاي فناورانه محصول محور و در راستاي حمایت از این طرحبه طرحگرنت 

سیاست هماهنگ نامه مفاد این آیینانتظار این است که. تهیه و تدوین شده استخدمات بهداشتی درمانی تهران
هاي فراهم آورده و راه را براي کاربردي ساختن نتایج طرحفناوريتخصیص اعتبار ویژهبراي ی راوضوابط مدون

.سازدفناورانه و گسترش همکاري دانشگاه و صنعت هموار

:اهداف-1ماده 
هاي جامعه نگر در نظام سالمت، از فنی و خلق دانش و فناوريحمایت از تولید، توسعه و انتقال دانش

گیري از توان علمی فناوران دانشگاه همگرایی بین دانشگاه و صنعت با بهره		طریق افزایش تعامل و
براي تبدیل علم به ثروت در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتی، نقشه جامع علمی کشور، سند چشم انداز 

در راستاي تحقق نقشه افزایش ارتباط با صنعتسیاستی - و اجراي مفاد بسته حمایتی1404ایران  
:از طریقعلمی دانشگاه

	دانش بنیان به منظور بهره مندي از نتایج آنهايکمک به توسعه فناوري
هاي مندي از تجربیات و مهارتهاي علمی و فنی فناوران دانشگاه و بهرهافزایش توانمند

با تقویت تعامالت دانشگاه و صنعت ) خصوصی و دولتی(بخش صنعت کشور 
دانش بنیانمحصوالت آموختگان ماهر در فناوري و توانمند در تجاري سازي تربیت دانش
هاي فناورانه محصول محور مشترك دانشگاه و صنعت منطبق بر ترغیب و حمایت از طرح

نیازهاي نظام سالمت کشور
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:تعاریف-2ماده 
فناورانهطرح- 2- 1

طراحی و ساخت منجر به ،افتهیسازمان يهااستفاده از دانش و مهارتابشود کهگفته مییبه طرح
ها و روشو توسعهابداعو یا، نرم افزارمواد اولیه،دارو، واکسندستگاه، (محصول توسعه یک
حوزه در مشکلیک حلبه منظوررفع یک نیاز یا )سالمتنظام دربهبود مدیریتهايزیرساخت

:قابل انجام باشدهاي مشروح زیر با ویژگیشده ویزندگتیفیو بهبود کسالمت 

 اجراي طرحدر بین صنعت و دانشگاه و مشارکتهمکاري
 ملی و بین المللی استانداردها یا تاییدیه و مجوزهاياخذ

فناورانههاي طرحگرنت -2-2
در چارچوب ،هاي تعیین شدهو شاخصهااست که براساس مالكاعتباريفناورانهطرح گرنت

.شودهزینهضوابط مالی حاکم بر دانشگاه هاي فناورانه طبق اجراي طرحبادر ارتباط اعتبارات 
می تواند به صورت پرداخت وجه نقد و یا فراهم آوردن تجهیزات و انه فناورطرح گرنت ) 1تبصره 

براي انجام طرح فناورانه بنا به تصمیم و خرید خدماتمواد اولیه مورد نیاز،امکانات، فضاي فیزیکی
.کمیته فناوري دانشگاه در نظر گرفته شود

مجري طرح- 2- 3
که مسئولیتشوداطالق میعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراندانشگاه پرسنل به 

.طرح را بر عهده داردهاي اجرایی فعالیتو پیشبرداجرامستقیم

:هاي فناورانهطرحاعطاي گرنت بهمبانی -3ماده 
.دنشوکشور سطح درارتقاي سطح فناوريکاربردي و یا تولید فناوريبهمنجرد ها بایاین طرح- 1-3
هاي فناورانه، اي محصول محور در صورت برخورداري از شرایط الزم طرحنامههاي پایانطرح-3- 2

.قرار خواهند گرفتفناوريمندي از گرنت در اولویت بهره
و ابالغ رسمی به مجري از کمیته فناوري دانشگاهمنوط به تصویب در ،گرنت فناورياعطاي-3- 3

.باشدمیگاهدانشفناوريمعاونت تحقیقات و سوي 
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-شوند، در اولویت بهرهاجرا میخارج از دانشگاههاي بخشمشارکت اي که باهاي فناورانهطرح-4-3

.گرفتد نخواهمندي از گرنت فناوري قرار 
می تواند با دراختیار قرار دادن تجهیزات و نیز دانشگاهی خارجسهم مشارکت بخش درصد)2تبصره 

.معادل سازي گرددغیره بنابه تایید کمیته فناوري دانشگاهو سرمایه انسانی،اولیهامکانات، مواد 

از گرنت فناوري تابع قوانین حاکم بر دانشگاه در زمینه حق مالکیت فکري مندبهرههاي طرح-3- 5
دآورنده،یبرحسب مورد پدتواند می،طرح فناورانهيفکرتیمالکارتباط با دانشگاه در می باشند و 

یمیتنظيقراردادهاتمامی در هرحال در . باشدمالکیت فکري از حقوق برداربهرهایو مالک ک،یشر
. معلوم باشديفکرتیدانشگاه در مالکضرورت دارد جایگاه حقوقی،يفکرتیمالکمرتبط با حق 

:تعهدات مجري طرح- 4ماده 
دفتر مجري طرح ، موظف است در طول اجراي طرح، به طور منظم، گزارش پیشرفت کار را به - 1-4

.ارسال نمایدتوسعه فناوري دانشگاه
درخواست افزایش زمان اجراي طرح را در صورتی که به دالیل فنی و یا مشکالت دیگر، مجري طرح -4- 2

گزارش دفتر توسعه فناوري دانشگاه نباشد، باید بالفاصله مراتب را به اجراي طرحقادر به ادامه داشته و یا 
از طریق تعیین فرد جایگزین در زمینه تمدید زمان اجراي طرح و رفع مشکالت احتمالی و یانماید تا 

.تصمیم گیري شودکمیته فناوري دانشگاه 
یه حساب نهایی می مجري طرح موظف به ارائه گزارش و مستندات مشروح زیر براي تسو-4- 3

:باشد
دفتر توسعه فناوري دانشگاهبهطرحانجامايمرحلهگزارشاتارسال: الف
به دفتر توسعه فناوري و ارائه مستندات مرتبط با هدف اجراي طرحنهاییگزارشارسال: ب

:خواهد بودرد مشروح زیرامواز یکیحداقل دانشگاه شامل 

منتج از طرح فناورانهثبت پتنتهارائه تقاضانامشاملالمللیبینگواهی معتبر ثبت اختراع. 1
)Application( پتنت منتج از طرح فناورانهارائه شماره ثبت و)Filing(
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1.براي پرداخت مرحله نهایی طرح، ارایه شماره ثبت پتنت الزامی است) 3تبصره

با قابلیت تجاري سازيگواهی ساخت نمونه اولیه محصول. 2
يسازهیشبيندیفراایمفهوم محصول،شیآزماياست که برایمدلنمونه اولیه ) 4تبصره 

که شکل، اندازه، مختصات استیی هایژگیونیشتریبو بیانگرندهینماولیه انمونه. شده است
.دهدو عملکرد و کارایی محصول نهایی را نمایش می

به CTD2اولیه دارویی گردد تحویلدر صورتی که طرح فناورانه منجر به تولید مواد) 5تبصره 
.سازمان غذا و دارو ضروري است

بهمراه تایید ناظر محصول در سایر موارد ارایه گواهی ها و تاییدیه هاي مربوطه ) 6تبصره
الزامی است

به همراه مستندات تراکنش مالیگواهی فروش دانش فنی و یا تولید صنعتی محصول. 3
لاز محصوبرداريگواهی ساخت و بهره. 4
و جهانی مرتبط ) خوارزمی، ابن سینا( ملی هاي ارائه مدارك مربوط به کسب جوایز و نشان. 5

با طرح فناورانه
براي محصول مورد نظردانش بنیان اخذ مجوز . 6

. انتخاب خواهد شدکمیته فناوري دانشگاه به پیشنهاد و تاییدبراي هر طرح یک ناظر )7تبصره
ارائه هاي فنی و گزارشبررسیطرح، مراحل پیشبرد اجرایی و ناظر طرح وظیفه نظارت بر روند 

.را به عهده خواهد داشتمدیریت توسعه فناوري دانشگاهگزارش به 

) ناظر محصول(الزم است تایید مستندات و گزارش نهایی طرح توسط ناظر جداگانه اي ) 8تبصره 
.انجام گیرد

:گرنت فناورينهینحوه هز-5ماده 

.ایید کننده ارزش و اعتبار پتنت، دفتر ثبت مالکیت فکري دانشگاه خواهد بود١
2Common Technical Documents
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هاي مرتبط با اجراي براي پرداخت تمامی هزینهرا تخصیص داده شدهتواند اعتبار یممجري طرح
غیر (مواد مصرفی آزمایشگاهی ،)اموالی(آزمایشگاهی زاتیتجهدیخرو از جمله طرح فناورانه

-تامین هزینه،مشاوره، هزینه آنالیز و کالیبراسیونخرید خدمات، اجاره، و سخت افزار، نرم افزار،)اموالی

.هزینه نماید... و فنی و تخصصی مرتبط با طرح فناورانهيهاهاي مرتبط با اخذ مجوز و گواهینامه

خواهند جزو اموال دانشگاه محسوب گرنت فناوريشده از محل يداریخریمصرفریلوازم غ)9تبصره 
.شد

:اسناد حسابداريتخصیص اعتبار و -6ماده 
پس از تأیید کمیته فناوريو محل بودجه فناوري دانشگاه تامیناز گرنت فناورانهاعتبار مالی-1-6

. گیردصورت میطرح عقد قرارداد مربوطه با مجري و دانشگاه

نامه اي فناورانه و محصول محور، نافی اعتبارات هاي پایاناعطاي گرنت فناوري به طرح)10تبصره 
. ها نخواهد بودپژوهشی تعلق یافته به این طرح

تناسب محسب مصوب کمیته فناوري دانشگاه مبلغ گرنت فناورانه تعلق یافته به طرح فناورانه -6- 2
متناسب با کهگردید خواهد و امتیازات مکتسبه تعیین آورده مجري از خارج از دانشگاه ،نوع طرح 

.شدبه مجري طرح پرداخت خواهد مختلف مراحل پیشرفت پروژه در 
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: هاي فناورانهطرحارزیابیهايمالك-7ماده 

طبق جدول جهت اعطاي گرنت شاخصها، مالکها و سطوح امتیازات جهت ارزیابی طرح هاي فناورانه 
.زیر خواهد بود

: هاي فناورانهنهایی طرحازینحوه  محاسبه امت-8ماده 
.هاي فناورانه بشرح جدول زیر خواهد بودهاي اصلی طرحنحوه  محاسبه امتیاز شاخص

 از امتیاز کل جدول شاخص هاي فناورانه واجد شرایط دریافت % 60حداقل در صورت کسب طرح فناورانه
.گرنت فناوري شناخته خواهد شد

بیشینه مالك امتیازدهیعنوان شاخص
امتیاز

امتیاز کسب 
شده

بین المللیثبت اختراع 
20قابلیت ثبت پتنت خارجی منتج از  طرح فناورانه

جمع امتیاز کسب شده

یفنانشدو توسعهنیتدو

5قابلیت فروش دانش فنی در داخل کشور

10قابلیت فروش دانش فنی به خارج کشور

10هاي فناورانه با رویکرد تولید محصول مورد نیاز بازار سالمتنوآوري

 5يمستقر در پارك علم و فناوريهاشرکتبنیان یا شرکت دانشبافناورانهمشارکت

5تازگی طرح و نبود نمونه هاي مشابه خارجی فناوري

جمع امتیاز کسب شده

یمحصول مبتنتجاري سازي
در حوزه سالمتیبر دانش فن

 5ساخت نمونه اولیهبرنامه عملی
5تجاري سازي محصول امکان سنجی و برنامه
3يفناوريارزش اقتصاد

10تامین کل یا بخشی از نیازهاي فناوري بازار سالمت

 2طرحبراي تجاري سازي گذارهیسرماوبرداربهرهنییتعشناسایی و
در فناوري و تجاري سازيطرحيمجریسوابق و تجارب تخصص


10

5قابلیت صدور کاال به خارج

 5يگذارهیجذب سرماقابلیت

100جمع امتیاز کسب شده
) مجموع امتیازات سه شاخص( جمع کل امتیازات 
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هاي فناورانه، هاي امتیاز دهی طرحها و شاخصبر مبناي امتیاز کسب شده از جدول مالك
:هاي ارزیابی شده در دو سطح بشرح زیر طبقه بندي خواهند شدطرح

.طرح سطح اول شناخته خواهد شد80االتر از در صورت کسب امتیاز ب. 1

.طرح سطح دوم شناخته خواهد شد80تا 60در صورت کسب امتیاز . 2

سطوح امتیازي و همچنین میزان مشارکت با صنعت ، بهمراه نوع و ویژگی طرح بهمراه نقطه نظرات 
.خواهد کردفنی و تخصصی مطروحه در جلسه کمیته فناوري میزان گرنت اعطایی را تعیین 

به تصویب در شوراي همکاري صنعت دانشگاه .......تبصره در تاریخ 10ماده و 8نامه در این آیین
. باشدمیقابل اجرارسید و مفاد مندرج در آن از تاریخ تصویب 


