
 

 

 نهورافنا یهاحطر به گرنت یعطاا اجرایی ی نامه شیوه

ل ) یک محصو توسعه ساخت و حیاطر به منجر ،یافته نمازسا يهارتمهاو نشدا از دهستفاا با که دمیشو گفته طرحی به : فناورانه طرح

ز فع یک نیار ربه منظو )سالمتم نظادر مدیریت د بهبوي یرساختهازدستگاه، دارو، واکسن، مواد اولیه، نرم افزار و یا ابداع و توسعه روش ها و 

 :باشد منجاا قابل یرز وحمشر يیژگیهاو با و هشد ندگیز کیفیت دبهبو و سالمت زهحودر یا حل یک مشکل 

 حطراي جره در انشگاو داکت بین صنعت رمشاري و همکا 

 لیمللابین و ملی ي هازمجوو ها یا تاییدیه اردستانداخذ ا 

 رتصو به نداتو می نهورافنا حطر گرنتچارچوب  در شده، تعیین هاي شاخص و ها مالک اساس بر که است اعتباري: فناورانه طرح گرنت

 به بنا نهورافنا حطر منجاا ايبر تخدما خرید و زنیا ردمو لیهاو ادمو ،فیزیکی يفضا ت،مکاناو ا اتتجهیز آوردن همافر یا و نقد جهو ختداپر

 .دشو گرفته نظر در هنشگادا وريفنا کمیته تصمیم

 ایده، طرح: شامل محصول، تا ایده مراحل ي کلیه در فناوري هاي ایده ي کلیه و محور محصول هاي نامه پایان به فناوري گرنت: تبصره

 گیرد. می قتعل سازي تجاري و اولیه محصول یا پروتوتایپ طراحی

و طبق مصوبات  دانشگاه فناوري ي توسعه به تصمیم شوراي مربوطه در مدیریتیزان تخصیص بودجه بر اساس میزان فناوري و م: بودجه

  می باشد. معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه

برد فعالیت به پرسنل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اطالق می شود که مسئولیت مستقیم اجرا و پیش :حطر یمجر

 ، کارکنان اداري(شاغل و باز نشسته عهده دارد.) شامل: اعضاي هیات علمی و آموزشیطرح را برهاي اجرایی 
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. د ند به تنهایی مجري باشنمی توان کارکنان اداري )الزم به ذکر است که گرنت به کارکنان اداري و دانشجویان هم تعلق می گیرد  تبصره:

  .(بودد نمجري مشترک خواهعضو هیئت علمی و دانشجو اما 

 

 .فرمایید مراجعه فناورانه هاي طرح گرنت اعطاي ي نامه آیین به فناوري گرنت جزئیات ي مطالعه جهت

  :فناوری گرنت درخواست ی نحوه

 ي ارائه و دانشگاه ي فناورانه گرنت اعطاي کاري جریان فلوچارت طبق طرح مجري توسط فناورانه هاي طرح کاربرگفرم درخواست و  تکمیل

 دانشکده ي شعبه سالمت فناوريو ارسال رونوشت به ریاست مرکز رشد دانشکده  پژوهشی معاونت به آن توسط متقاضی

 

 توسعه مدیریت کارشناس یا دانشکده ي شعبه سالمت فناوري رشد مرکز و جامعه و صنعت با ارتباط کارشناس به بیشتر اطالعات کسب جهت

 :فرمایید مراجعه دانشگاه صنعت با ارتباط و فناوري ي

 ان مربوطه:کارشناس با ارتباط ی نحوه

 ییوماما یپرستار دانشکده ی جامعه و صنعت با ارتباط کارشناس

الکترونیک:  پست ، 61054569تلفن: ،ي یکواحد معاونت پژوهشی، طبقه  ،(شرقی نصرت) میرخانی دکتر خیابان توحید، میدان: تلفن و آدرس

sallehe.gohari70@yahoo.com 

  دانشگاه یفناور ی توسعه تیریمد کارشناس

 تلفن ،8 طبقه 41 پالک تهران، پزشکی علوم دانشگاه تحقیقاتی جامع آزمایشگاه ایتالیا، خیابان قدس، بولوارکشاورز،خیابان: تلفن و آدرس

 s-asghair@farabi.tums.ac.ir:الکترونیک پست ،88392549:

همچنین همکاران گرامی و دانشجویان عزیز می توانند در صورت نیاز به مشاوره سوواالت خود را با دبیر شوراي محیطی ارتباط با صنعت و 

 مطرح نمایند. جامعه و معاون مرکز رشد فناوري سالمت شعبه ي دانشکده پرستاري و مامایی

 یک ي طبقه پژوهشی، معاونت واحد ،(شرقی نصرت) میرخانی دکتر خیابان توحید، میدان : تلفن و آدرس

  ,arasti@tums.ac.ir    rastirf@yahoo.com:الکترونیک پست ، 61054576:تلفن
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