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و جامعه دانشكده و همكاري اعضاي هيات علمي با شوراي ارتباط با صنعت  شيوه نامه ارتباط

 مقدمه

اين شيوه نامه بر اساس دستورالعمل اجرايي طرح هاي ارتباط با صنعت دانشگاه كه مصوب هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي تهران
و توانمندي هاي دانشكده 17/5/1396مورخ  و بر اساس نيازمندي ها و ماماييمي باشد و در جلسه پرستاري شوراي ارتباط تنظيم

و جامعه دانشكده مور و ماماييهيئت رئيسه دانشكدهو جلسه 12/12/1397خ با صنعت مصوب گرديده 21/12/1397مورخ پرستاري
 است.

 هدف

و ماماييگاه علوم پزشكي تهران به دانشكدهشبا توجه به تفويض اختيار از سوي رياست دان 97/د/3551(نامه شماره پرستاري
و 30/8/1397خرمو و عقد قرار) در جهت برقراري ارتباط سازنده و صنعت دادها به صورت مستقيم، اين شيوه نامه به موثر با جامعه

و نيز انجام هماه زم براي تسهيل امور ارتباط با صنعت اعضاي هيئت علميالگي هاينمنظور ايجاد يكپارچگي در رويه اجرايي
و نظارت بر روند اجراي فعاليت و كنترل با دانشكده ك صنعت اعضاي هياتهاي ارتباط و  نترل نظارت بر روند اجرايعلمي دانشكده

و مامايي فعاليت هاي ارتباط با صنعت در دانشكده و اهداف آن شامل موارد زير مي باشد:پرستاري  تدوين شده است

و غير دولتي− و تسهيل ارتباط اعضاي هيات علمي دانشكده با صنايع، موسسات دولتي  تقويت

و پژو−  هاي خارج دانشگاه ان در جذب همكاري بخشهشگرتشويق اعضاي هيات علمي
و مراقبتي ارتقاي هدفمند پژوهش در دانشكده براي رفع چالش هاي بهداشتي−
و موثر از توانمندي− و تجهيزات موجود در دانشكده بهره برداري هدفدار  هاي بالقوه اعضاي هيات علمي، منابع
 منابع مالي براي پژوهشگران دانشكدهايجاد زمينه جذب−

 با جامعه در راستاي ارتقاء سالمتارتباط موثر به منظور بستر سازي−



 تعاريف

ازي وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، مراكز، شركتمموسسات: تما و خارج كشور اعم و صنعتي داخل و ساير مجتمع هاي اداري ها
 دولتي يا خصوصي 

و مجري: فرد يا افراد حقيقي از دانشكده و در قرارداد اجراي ماماييپرستاري كه مسئول مستقيم پيشبرد موضوع قرار داد مي باشند
(آنها) به عنوان مجري اشاره شده است.  پژوهش يا خدمات نام وي

و مامايي شخص حقيقي يا حقوقي طرف قرارداد با دانشكده كارفرما:  را به عهده دارد.كه وظيفه تامين اعتبار طرح پرستاري

غ تخصيص يافته به هر يك از قراردادهااعتبار: كل مبل

قرو جامعه شوراي ارتباط با صنعت: اين دبيرخانه زير نظرو جامعه دبيرخانه ارتباط با صنعت و مسئول پيگيريدانشكده  ار دارد
 مي باشد. ونت پژوهشي دانشكدهامعآن مصوبات

و ماماييدانشكدهو جامعه شوراي ارتباط با صنعت  پرستاري

ااين و ساير امور مرتبط شورا به منظور اتخاذ تصميم در مورد تصويب طرح ها، نحوه همكاري ها، تامين هزينه پروژه ها، روال داري
و كار مناسب براي با صنعت  و جامعه نيز براي پيگيري در جلب همكاري موسسات با دانشكده، تعيين چگونگي عقد قرارداد، تهيه ساز

ه و كارآفرينانه در دانشكده تجاري سازي نتيجه پژوهش و كار مناسب براي حمايت از ايده هاي نو و طراحي ساز و تدوين ي پرستارا
 تشكيل شده است.و مامايي

 اي شورا عبارتند از:ضاع

 رياست دانشكده−

 معاون پژوهشي دانشكده−
و مالي دانشكده−  معاون اداري
 دانشكدهو جامعه ارتباط با صنعت رابط−

و توسعه دانشكدهدبير كارگروه−  تحقيق

(نمايندگان−  گروه هاي آموزشي) همه اعضاي هيات علمي

و با توجه به دستور جلسات اين شورا،:1تبصره  جلسات دعوت مي شوند.دربراي حضور مختلفافراد حسب مورد

و در صورت افزايش تعداد طرح هاي زمان تشكيل جلسات:2تبصره نيازمند بررسي، تا دو بار در ماه اين شورا حداقل ماهي يك بار
 مي باشد.



 هاي موضوع اين شيوه نامه انواع فعاليت

و خدماتي طرح هاي پژوهشي.1
و آموزشي.2  خدمات مشاوره اي

 اين فعاليتهاي بر اساس دستورالعمل اجرايي طرح هاي ارتباط با صنعت دانشگاه تنظيم شده اند.

 مراحل اجرايي تصويب طرح

(پروپوزال، توافقناارايه پيشنهاد− يك ه، قراردادماوليه طرح و ... ) توسط آورنده طرح، مجري يا كارفرماي شماره با كارفرما
 طرح به حوزه معاونت پژوهشي دانشكده

 دانشكدهو جامعه ارجاع پيشنهاد به دفتر دبيرخانه ارتباط با صنعت−

آنو جامعه(بر اساس نوع فعاليت) از سوي دبيرخانه ارتباط با صنعت ارائه فرم مربوطه− و تكميل  به مجري
و اعالم نتيجه به مجريو جامعه بررسي پيشنهاد در شوراي ارتباط با صنعت−  دانشكده
دو تنظيم قرارداد− امعهجودر صورت تصويب طرح در شورا بر اساس نوع فعاليت از سوي دبيرخانه ارتباط با صنعت شماره

(قرارداد  و ماماييرياست دانشكده بينفي ما دانشكده و مجري منعقد مي گردد). پرستاري
از− و ماليدانشكده به معاونتو جامعه خانه ارتباط با صنعتراز سوي دبي قرار داددو ارجاع يك نسخه دانشكده جهت اداري

 اقدام

ب− و نتيجه كار  سفارش دهنده به شورا از طرف مجريانضمام تاييديه سازمانه ارائه گزارش
و توسط دبي− (در صورت نياز) از سوي مجري تهيه و خانه ارتباط با صنعترپس از پايان هر دوره از فعاليت، گزارش كار

د جامعه و  ده ارسال مي گردد.دانشكو جامعه فتر ارتباط با صنعتدانشكده به كارفرما
 است.فلوچارت مراحل اجرايي به پيوست ارائه شده−

 امور مالي

و جامعهئارا− ه حواله مبلغ دريافتي از موسسات كارفرما از سوي مجري به دبيرخانه شواري ارتباط با صنعت
و تاريخ حواله، آنرا جهت پرداخت به معاون− و ماليدبيرخانه پس از ثبت مقدار مبلغ  دانشكده ارسال مي نمايد. اداري
و مالينومعا− تا اداري از محل بافر روز كاري موظف به پرداخت وجه توافق شده در شوراي ارتباط با صنعت15حداكثر

و مابقي آن را در حداكثر   روز كاري تسويه نمايد.15اختصاصي ارتباط با صنعت مي باشد

م:3تبصره فينيك نسخه قرارداد و رئيس دانشكده عقد شده و ماماييمابين مجري هابايد به دفتر ارتباط با صنعت دانشگ پرستاري
.ارائه شود

و ساير موارد مرتبط با تقسيم اعتبار در هنگام تصويب پروپوزال در شوراي ارتباط با صنعت:4تبصره هو جامعميزان باالسري
 دانشكده تعيين مي گردد.



م و اداريرقرساير  ات مالي

با− و ماماييدهكمضاي رئيس دانشاقراردادهاي مرتبط با موضوع اين شيوه نامه با موسسات و رئيس پرستاري  از يك طرف
(يا نماينده تام االختيار وي)  از طرف ديگر منعقد مي شود.و مجري ارگان دولتي يا غير دولتي

و مامايي دانشكدهدرآمدهاي كليه اعتبارات پرداخت شده از سوي موسسات به حساب− هر پرستاري واريز مي شود. در
و ماليو از طريق معاونت(در صورت دريافت وجوه واريزي) مرحله متناسب با سهم مندرج در قرارداد  به مجري اداري

 پرداخت مي شود.

و استهالك− و وسايل مصرفي، هزينه هاي پرسنلي مجري طرح تحقيقاتي موظف است كليه هزينه هاي مربوط به مواد
و امثال آن را از محل اعتبارات طرح پرداخت نمايد دستگاه .ها

و پژوهشي اعضاي هيات علمي فعاليت−  لطمه وارد كند.هاي مندرج در اين شيوه نامه نبايد به وظايف اصلي آموزشي

(:5تبصره و اعالم نظر و كار را براي بررسي سريع و جامعه دانشكده بايد ساز حداكثر يك ماه پس از دبيرخانه ارتباط با صنعت
 وصول درخواست) پيش بيني نمايد.

و ماماييبه تصويب هيات رئيسه دانشكده 21/12/1397اين شيوه نامه در تاريخ و از اين تاريخ مبناي عملكرد پرستاري رسيده است
 دانشكده مي باشد. 


