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 مقدمه

ر دنظر به حمایت نهادها و موسسات دولتی از پژوهش های کاربردی و به منظور ارج نهادن به فعالیت های پژوهشگران حوزه صنعت 

بار از با جذب اعت به طرح های ارتباط با صنعتویژه  اعتبارات امتیاز تخصیص نامه نحوه آیین، جامعه صنعت و پاسخ به رفع نیازهای 

 .  سته اتدوین گردیدو همچنین خدمات آزمایشگاهی کنشگران فعال در طرح های خدماتی ارتباط با صنعت  دولتیخصوصی و بخش 

تنوع منابع جذب اعتبار و دفعات تکرار از یک منبع و بخش خصوصی و دولتی، منابع اعتبار از معیار میزان جذب نامه، آیین در این 

حمایت  به منظورو تعریف پژوهشگر پسا دکتری صنعتی در پروژه ها و پایان نامه های دانشجو یی  نحوه ترکیب تیم پژوهشهمچنین 

 مورد توجه قرار گرفته است. برای اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعت  منابع خارج از دانشگاهپژوهشگران برای جذب 

 

  فی: تعار1 ماده

های اداری، صنعتی و خدماتی داخل و خارج ها و سایر مجتمعها، مراکز، نهادها، شرکتها، سازمانوزارتخانهکلیه موسسات، صنعت: 

 شود که طرف قرارداد دانشگاه باشند.کشور اعم از دولتی و غیر دولتی اطالق می

مان ها و نهاد ها و : مجموعه فعالیت ها پژوهشی سفارش شده از شرکت های خصوصی و سازطرح ارتباط با صنعت پژوهشی

اد با و قرارد موسسات دولتی و عمومی که اعتبار آن به حساب در آمد اختصاصی دانشگاه با کد شناسه ارتباط با صنعت واریز گردد

 دانشگاه منعقد گردد. 

: منظور مجموعه خدمات آزمایشگاهی سفارش شده از شرکت های خصوصی و آزمایشگاهی  طرح ارتباط با صنعت خدمات

سازمان ها و نهاد ها و موسسات دولتی و عمومی که اعتبار آن به حساب در آمد اختصاصی دانشگاه با کد شناسه ارتباط با صنعت 

 و قرارداد با دانشگاه منعقد گردد.  واریز گردد.

 منظور از بخش خصوصی،شرکت ها خصوصی و نهاد های بین المللی می باشد.  بخش خصوصی: 

و موسسات منظور از بخش دولتی، تمامی وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت  ی:دولت بخش

 می باشد.عمومی 

که به موجب این آیین نامه بر اساس امتیاز محاسبه شده در اختیار متقاضی واجد  ای یا اعتبارویژه منظور اعتبار پژوهشیگرنت: 

 شرایط قرار می گیرد.  
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 هدف :2ماده  

لمی اعضای هیات عو به منظور جلب مشارکت و تشویق  "ویژه  اعتبارات امتیازتخصیص "نامه حاضر با تاکید بر چارچوب  آیین نامه

نامه، یکپارچه آیین ارتقای سالمت جامعه تدوین شده است. هدف کلیدی این صنعت و برای حضور موثرتر در حوزه و پژوهشگران 

اری توسعه همکعلوم پزشکی کشور برای ی دانشگاه هاتحقیقات و فناوری و اقدامات معاونت های  ی حمایتیبرنامه هاسازی رویکردها، 

اعضای هیات علمی و نقش کلیدی و محوری ضمن توجه به  ،تالش می شود آیین نامهمی باشد. در این امعه جاثر بخش با صنعت و 

 حوزه مورد تشویق و ترغیب قرار گیرنداین حل معضالت جامعه، کنشگران فعال در پژوهشگران در رفع نیاز ها و چالش های صنعت و 

 تبیین شود. به طرح های ارتباط با صنعت گرنت تخصیص نحوهو 

 

  دامنه کاربرد : 3ماده 

از بخش خصوصی و دانشگاه که اعتباری را غیر هیات علمی رسمی و یا پیمانی  پژوهشگرانندسته از آاعضای هیات علمی و مامی ت

 خدمات آزمایشگاهیطرح و یا ارتباط با صنعت  و قرارداد طرح پژوهشی جذب نمایندهای ارتباط با صنعت جهت انجام طرح یا دولتی 

  با دانشگاه منعقد نمایند.  ارتباط با صنعت 

 

 کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت : 4ماده 

می گردد و وظیفه بررسی پیشنهادیه های دریافتی  کمیته ای که با هدف حمایت از طرح های ارتباط با صنعت در سطح ملی تشکیل

 را بر عهده دارد.  و تایید نهایی گرنت گرنت ها از دانشگاه ها و تعیین مبلغ نهایی حمایت

 کمیته ملی گرنت ارکان  :1-4

 معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : کميته ملی رئيس 

   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ،توسعه فناوری سالمت کميته ملی: رئيس دفتر دبير

  کميته ملی:  اعضای 

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   ،رئيس مرکز توسعه و هماهنگی تحقيقات فناوری -

 رئيس یا دبير موسسه ملی توسعه تحقيقات علوم پزشکی ایران ) نيماد (  -

  1دانشگاه های تيپ نمایندگان نفر از  3 -

  2نمایندگان دانشگاه های تيپ نفر از  2 -

  3تيپ  نمایندگان دانشگاه هانفر از 2 -
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 یارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش خصوص یپژوهش یگرنت طرح ها :5ماده

 

   خصوصی: میزان جذب اعتبار از بخش  5 -1

رسمی و پیمانی دانشگاه است که پژوهشگران غیر هیات علمی این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و  :احراز طیشرا

 اعتباری را جهت انجام طرح پژوهشی از منابع بخش خصوصی جذب نمایند.  

 

دانشگاه های در  ریالمیلیون  700از  قرارداد باالترمبالغ قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه برای : مبنای محاسبه امتیاز

دانشگاه های برای  ریالمیلیون  200از  قرارداد باالترمبالغ  و2دانشگاه های تیپ در  میلیون ریال 500قرارداد باالتر از مبالغ ، 1تیپ 

 .باشد یم درخواست زمان از قبل کسالی ،3تیپ 

 

جهت تامین هزینه های طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت طرح های پژوهشی با جذب اعتبار از بخش خصوصی گرنت  : 1تبصره 

موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی ایران ) نیماد(  می باشد و از طریق اعتباراتغیر هیات علمی  پژوهشگراناعضای هیئت علمی و 

 و ساز وکار های اجرایی آن مرکز تامین خواهد گردید.

 

قرارداد های منعقده با صنعت از طریق برای  با جذب اعتبار از بخش خصوصی تخصیص اعتبار حمایتی طرح های پژوهشی: 2تبصره 

دانشگاه  در وکمترمیلیون ریال  500قرارداد مبالغ ، 1دانشگاه های تیپ و کمتر در  ریالمیلیون  700برای مبالغ قرارداد دانشگاه 

و کمتر از خارج دانشگاه در قالب ارائه طرح پژوهشی همچون سایر گرنت های معاونت  ریالمیلیون  200قرارداد و مبالغ 2های تیپ 

  تحقیقات و فناوری دانشگاه تعلق خواهد گرفت.

 

 .می باشدطبق جدول زیر ارتباط با صنعت  پژوهشیمیزان جذب اعتبار از بخش خصوصی در قالب طرح محاسبه امتیاز 

 پیشنهادی ضریب امتیاز موضوع بند

 الیر ونیلیم 100 هر یازا به میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی 1

 ازیامت 1ی وصول

متناسب با میزان وصولی و نوع طرح به  1ضریب تا 

 ارتباط با صنعتملی گرنت تشخیص کمیته 
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 خصوصیبخش  اعتبار از: تنوع منابع جذب 2-5

رسمی و پیمانی دانشگاه است که  پژوهشگران غیر هیات علمیاین گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و  :احراز طیشرا

 بخش خصوصی جذب منابع جهت طرح های پژوهشی داشته باشند.از منابع متعدد 

 

فاصله در  5-1قرارداد بند بر حسب تیپ دانشگاه و میزان قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه  :مبنای محاسبه امتیاز

از بخش خصوصی در قالب اعتبار جذب منابع  تنوعمحاسبه امتیاز مربوط به اعتبار می باشد. سال  3و بعد از سال  3تا  1زمانی 

 .می باشدطبق جدول زیر طرح پژوهشی ارتباط با صنعت 

 

 یشنهادیپ بیضر ازیامت موضوع   بند

 متفاوت اعتبار جذب منبع دو 1

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم 50 هر یازا به

 ازیامت 1یوصول

 و یوصول زانیم با متناسب 1 تا بیضر

کمیته ملی گرنت  صیتشخ به طرح نوع

 شتریب ای و متفاوت اعتبار جذب منبع سه 2 ارتباط با صنعت

 (سال 3بعد از  یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم 50 هر یازا به

 ازیامت 5/1یوصول

 

 خصوصیبخش  اعتبار ازمنبع جذب  تکرار: 3-5

رسمی و پیمانی دانشگاه است که  پژوهشگران غیر هیات علمی: این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و احراز طیشرا

 اعتبار دریافت کنند.از بخش خصوصی یا بیشتر  راز یک منبع دو با

 

 در  5-1بند طبق بر حسب تیپ دانشگاه و میزان قرارداد قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه  :ازیامت محاسبه یمبنا

تکرار منبع جذب اعتبار از بخش خصوصی در دفعات محاسبه امتیاز مربوط به می باشد.  سال 3و بعد از  سال 3تا  1فاصله زمانی 

 .باشدمی طبق جدول زیر قالب طرح پژوهشی ارتباط با صنعت 

 

 ضریب پیشنهادی امتیاز موضوع بند

 منبع  کیاز  اعتبارجذب  تکرار 1

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم 50 هر یازا به

 ازیامت 1یوصول

 و یوصول زانیم با متناسب 1 تا بیضر

کمیته ملی گرنت  صیتشخ به طرح نوع

 منبع  کیاز بیش از دو بار تکرار 2 ارتباط با صنعت

 (سال 3 از بعد یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم 50 هر یازا به

 ازیامت 5/1ی وصول
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 طرح پژوهشی ارتباط با صنعت با جذب اعتبار از بخش خصوصیاولین گرنت  :6ماده

  صنعت با ارتباطبرای اولین طرح پژوهشی  خصوصی: میزان جذب اعتبار از بخش  6 -1

ه دانشگاه است کپیمانی یا رسمی پژوهشگران غیر هیات علمی این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و  :شرایط احراز

 جذب نمایند.  بخش خصوصی از ارتباط با صنعت اعتباری را جهت انجام طرح پژوهشی برای اولین بار 

 

دانشگاه در  ریالمیلیون  700از  قرارداد باالترمبالغ قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه برای : مبنای محاسبه امتیاز

برای  ریالمیلیون  200از  قرارداد باالترمبالغ  و2دانشگاه های تیپ در  میلیون ریال 500قرارداد باالتر از مبالغ ، 1های تیپ 

 .باشد یم درخواست زمان از قبل کسالی ،3دانشگاه های تیپ 

 

جهت تامین هزینه های طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت اولین طرح پژوهشی با جذب اعتبار از بخش خصوصی گرنت  : 3تبصره 

موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی ایران ) نیماد( و ساز وکار های اجرایی آن مرکز تامین  پژوهشگران می باشد و از طریق اعتبارات

 خواهد گردید.

 

قرارداد های منعقده با صنعت از طریق برای با جذب اعتبار از بخش خصوصی  طرح پژوهشیاولین تخصیص اعتبار حمایتی : 4تبصره 

دانشگاه  در وکمترمیلیون ریال  500قرارداد مبالغ ، 1دانشگاه های تیپ و کمتر در  ریالمیلیون  700برای مبالغ قرارداد دانشگاه 

و کمتر از خارج دانشگاه در قالب ارائه طرح پژوهشی همچون سایر گرنت های معاونت  ریالمیلیون  200قرارداد و مبالغ 2های تیپ 

  تحقیقات و فناوری دانشگاه تعلق خواهد گرفت.

 

 .می باشدطبق جدول زیر میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی در قالب اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعت محاسبه 

 ضریب پیشنهادی امتیاز موضوع بند

برای  میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی 1

 اولین طرح پژوهشی

میلیون ریال  100به ازای هر 

 امتیاز 1وصولی

متناسب با میزان وصولی و نوع طرح  1.5ضریب تا 

 کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعتبه تشخیص 

 

 یصنعت یدکتر پسا پژوهشگرگرنت اولین طرح پژوهشی ارتباط با صنعت با : 2-6

در تیم پژوهشی خود یک پژوهشگر پسا دکتری این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه است که  شرایط احراز:

 . .صنعتی داشته باشند و منبع آن از بخش خصوصی تامین می شود
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 کسالی 6-1بند طبق بر حسب تیپ دانشگاه و میزان قرارداد قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه  :مبنای محاسبه امتیاز

با پژوهشگر پسا میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی در قالب اولین طرح پژوهشی محاسبه  .باشد یم درخواست زمان از قبل

 .می باشدطبق جدول زیر  دکتری صنعتی

 ضریب پیشنهادی امتیاز موضوع بند

لین او -میزان جذب اعتبار بخش خصوصی 1

 با پژوهشگر پسا دکتری  طرح پژوهشی

میلیون ریال  100به ازای هر 

 امتیاز2 وصولی

متناسب با میزان وصولی و نوع طرح به  1ضریب تا 

 کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعتتشخیص 

 

  یینامه دانشجو انیپا تیارتباط با صنعت با هدا پژوهشی طرح نیاولگرنت  :3-6

مه پایان نااعتباری را جهت انجام برای اولین بار  این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه است که شرایط احراز:

 جذب نمایند.   بخش خصوصی از دانشجویی 

 

 قبل کسالی 6-1بر حسب تیپ دانشگاه و میزان قرارداد بند قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه  :مبنای محاسبه امتیاز

محاسبه میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی در قالب اولین طرح پژوهشی با هدایت پایان نامه  .باشد یم درخواست زمان از

 .می باشدطبق جدول زیر دانشجویی 

 ضریب پیشنهادی امتیاز موضوع بند

اولین  -میزان جذب اعتبار بخش خصوصی 1

 با هدایت پایان نامه  طرح پژوهشی

میلیون ریال  100به ازای هر 

 امتیاز 5/1وصولی

متناسب با میزان وصولی و نوع طرح به 1ضریب تا 

 کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعتتشخیص 

 

 

 یدولت بخش از اعتبار جذب با صنعت با ارتباط یپژوهش یها طرح گرنت: 7ماده

   یجذب اعتبار از بخش دولت زانی: م 7 -1

ه دانشگاه است کرسمی و یا پیمانی  پژوهشگران غیر هیات علمیو این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی  :شرایط احراز

 جذب نمایند.   ارتباط با صنعتجهت انجام طرح پژوهشی از بخش دولتی اعتباری را 

 

دانشگاه در  ریالمیلیون  700از  قرارداد باالترمبالغ قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه برای : مبنای محاسبه امتیاز

برای  ریالمیلیون  200از  قرارداد باالترمبالغ  و2دانشگاه های تیپ در  میلیون ریال 500قرارداد باالتر از مبالغ ، 1های تیپ 

 .باشد یم درخواست زمان از قبل کسالی ،3دانشگاه های تیپ 
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جهت تامین هزینه های طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت طرح های پژوهشی با جذب اعتبار از بخش دولتی گرنت  : 5تبصره 

موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی ایران ) نیماد( و ساز وکار های اجرایی آن مرکز تامین  پژوهشگران می باشد و از طریق اعتبارات

 خواهد گردید.

 

قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه تخصیص اعتبار حمایتی طرح پژوهشی با جذب اعتبار از بخش دولتی برای  :6تبصره

دانشگاه های تیپ  در وکمترمیلیون ریال  500قرارداد مبالغ ، 1دانشگاه های تیپ و کمتر در  ریالمیلیون  700برای مبالغ قرارداد 

و کمتر از خارج دانشگاه در قالب ارائه طرح پژوهشی همچون سایر گرنت های معاونت تحقیقات  لریامیلیون  200قرارداد و مبالغ 2

  و فناوری دانشگاه تعلق خواهد گرفت.

 

از بخش دولتی در دو محور سازمان ها ، موسسات و دستگاه  ارتباط با صنعت جذب اعتبار در قالب طرح پژوهشی میزانمحاسبه 

 .می باشدطبق جدول زیر های دولتی به جز وزارت بهداشت و تخصیص اعتبار از وزارت بهداشت 

 یشنهادیپ بیضر ازیامت موضوع بند

 یاز بخش دولت یپژوهش اعتبار جذب زانیم 1

 به جز وزارت بهداشت   

 الیر ونیلیم 200 هر یازا به

 ازیامت 1یوصول

 به طرح نوع و یوصول زانیم با متناسب 1 تا بیضر

 کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت صیتشخ

 از  یجذب اعتبار پژوهش زانیم 2

 بهداشت   وزارت

 الیر ونیلیم 500 هر یازا به

 ازیامت 1یوصول

 

 

 یدولت بخش اعتبار ازمنابع جذب  تنوع: 2-7

ه دانشگاه است کرسمی و یا پیمانی  پژوهشگران غیر هیات علمیاین گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و :شرایط احراز

 داشته باشند.ارتباط با صنعت جذب منابع جهت طرح های پژوهشی دولتی بخش از منابع متعدد 

 

در  7-1بند طبق بر حسب تیپ دانشگاه و میزان قرارداد قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه  :مبنای محاسبه امتیاز

 می باشد. سال  3و بعد از  سال 3تا  1فاصله زمانی 

 

 . باشد میطبق جدول زیر در قالب طرح پژوهشی ارتباط با صنعت  دولتیجذب اعتبار از بخش منابع  تنوعمحاسبه امتیاز مربوط به 

 یشنهادیپ بیضر ازیامت موضوع بند

 یدولت متفاوت اعتبارمنبع جذب  دو 1

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم 100هر  یازا به

 ازیامت 1یوصول

و نوع طرح  یوصول زانیمتناسب با م 1تا  بیضر

 کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت صیتشخ به



11 
 

 متفاوت اعتبار جذب منبع دو 2

 از وزارت بهداشت 

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم 300هر  یازا به

 ازیامت 1یوصول

  شتریب ای و متفاوت اعتبارمنبع جذب  سه 3

 (سال 3 بعد از یزمان فاصله) دولتی

 الیر ونیلیم 100هر  یازا به

 ازیامت 5/1یوصول

نوع طرح  و یوصول زانیمتناسب با م 1تا  بیضر

 کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت صیتشخ به

  از شتریب ای و متفاوت اعتبارمنبع جذب  سه 4

  سال(3 بعد از یزمان فاصلهبهداشت )  وزارت

 الیر ونیلیم300هر  یازا به

 ازیامت 5/1یوصول

 

 

  بخش دولتی اعتبار ازمنبع جذب  تکرار: 3-7

رسمی و یا پیمانی  پژوهشگران غیر هیات علمیهیئت علمی و این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیئت علمی و  :شرایط احراز

 یا بیشتر اعتبار دریافت کنند. ردو بادولتی  دانشگاه است که از یک منبع

 

در  7-1بر حسب تیپ دانشگاه و میزان قرارداد طبق بند قرارداد های منعقده با صنعت از طریق دانشگاه : مبنای محاسبه امتیاز

 می باشد. سال  3و بعد از سال  3تا  1فاصله زمانی 

 

 .می باشدطبق جدول زیر  طرح پژوهشیدولتی در قالب دفعات تکرار جذب اعتبار از یک منبع محاسبه امتیاز مربوط به 

 یشنهادیپ بیضر ازیامت موضوع بند

  یدولت منبع کی از اعتبار جذب تکرار 1

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 و یوصول زانیمتناسب با م 1تا  بیضر ازیامت 1یوصول الیر ونیلیم 100هر  یازا به

کمیته ملی گرنت  صیتشخ بهطرح  نوع

 وزارت منبع کی از اعتبار جذب تکرار 2 ارتباط با صنعت

 )سال 3 تا 1 یزمان فاصله)  بهداشت

 ازیامت 1یوصول الیر ونیلیم 300 هر یازا به

 از اعتبار جذب دوبار از شیب تکرار 3

 شتریب ای یدولتمنبع  کی

 (سال 3بعد از  یزمان فاصله) 

 5/1یوصول الیر ونیلیم 100هر  یازا به

 ازیامت

 و یوصول زانیمتناسب با م 1تا  بیضر

 ملی گرنت تهیکم صیتشخ بهطرح  نوع

 از اعتبار جذب دوبار از شیب تکرار 4

 شتریب ای و بهداشت وزارت منبع کی

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 5/1یوصول الیر ونیلیم 300هر  یازا به

 ازیامت
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 صنعت با ارتباط یشگاهیآزما خدمات یها طرح گرنت: 8 ماده

 از بخش دولتی آزمایشگاهی طرح خدماتجذب اعتبار  میزان: 1-8

هشگران پژواعضای هیئت علمی و دانشکده ها، پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط که این گرنت مختص  :شرایط احراز

 جذب نمایند.  خدمات آزمایشگاهی جهت انجام از بخش دولتی اعتباری را ، آن واحدرسمی و پیمانی غیر هیات علمی 

 

 700از  قرارداد باالترمبالغ منعقده با صنعت از طریق دانشگاه برای طرح خدمات آزمایشگاهی  قرارداد های :مبنای محاسبه امتیاز

 200از  قرارداد باالترمبالغ  و2دانشگاه های تیپ در  میلیون ریال 500باالتر از قرارداد مبالغ ، 1دانشگاه های تیپ در  ریالمیلیون 

 .باشد یم درخواست زمان از قبل کسالی ،3دانشگاه های تیپ برای  ریالمیلیون 

 

دمات خمشارکت و نظر مجری مشمول گرنت بر پایه به دانشکده، پژوهشکده، مرکز تحقیقاتی و موسسه مرتبط گرنت این  : 7تبصره 

از طریق معاونت تحقیقات و فناوری وزارت  واحدآن زمایشگاهی آجهت تامین و تقویت زیر ساخت های از بخش دولتی  آزمایشگاهی

  از طی مراحل قانونی تخصیص داده خواهد شد.  سبهداشت، درمان و آموزش پزشکی پ

 

 .می باشدطبق جدول زیر ارتباط با صنعت  آزمایشگاهی میزان جذب اعتبار از بخش دولتی در قالب طرح خدماتمحاسبه 

 

 یشنهادیپ بیضر ازیامت موضوع بند

 یدولت بخش از اعتبار جذب زانیم 1

  بهداشت وزارت جز به

 یوصول الیر ونیلیم 400 هر یازا به

 ازیامت 1

 طرح نوع و یوصول زانیم با متناسب 1 تا بیضر

 کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت صیتشخ به

جذب اعتبار از وزارت  زانیم 2

 بهداشت 

 یوصول الیر ونیلیم 600 هر یازا به

 ازیامت 1

 طرح نوع و یوصول زانیم با متناسب 1 تا بیضر

 کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت صیتشخ به

 

 بخش دولتی از خدمات آزمایشگاهیطرح  اعتبارجذب  تنوع منابع: 2-8

هشگران پژواعضای هیئت علمی و دانشکده ها، پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط که این گرنت مختص  :شرایط احراز

 جذب نمایند.  خدمات آزمایشگاهی جهت انجام از بخش دولتی اعتباری را آن واحد، رسمی و پیمانی غیر هیات علمی 

بر حسب تیپ دانشگاه و میزان ت از طریق دانشگاه منعقده با صنعطرح خدمات آزمایشگاهی قرارداد های : مبنای محاسبه امتیاز

 سال می باشد.  3تا  1در فاصله زمانی  8-1قرارداد طبق بند 

 می باشد.طبق جدول زیر جذب اعتبار از بخش دولتی منابع  تنوعمحاسبه امتیاز مربوط به 
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 یشنهادیپ بیضر ازیامت موضوع بند

 متفاوت یدولت منبع دو 1

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم 200 هر یازا به

 ازیامت 1یوصول

 طرح نوع و یوصول زانیم با متناسب 1 تا بیضر

 عتصن با ارتباط ملی گرنت تهیکم صیتشخ به

 منبع متفاوت ازوزارت بهداشت  دو 2

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم 300 هر یازا به

 ازیامت 1یوصول

 شتریب ای و متفاوت یدولت منبع سه 3

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم 200 هر یازا به

 ازیامت 5/1 یوصول

 طرح نوع و یوصول زانیم با متناسب 1 تا بیضر

 صنعت با ارتباط ملی گرنت تهیکم صیتشخبه

 و بهداشت وزارت از متفاوت منبع سه 4

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله)  شتریب ای

 الیر ونیلیم 300 هر یازا به

 ازیامت 5/1 یوصول

 

 بخش دولتی از آزمایشگاهی طرح خدمات اعتبارمنبع جذب  تکرار: 3-8

هشگران پژواعضای هیئت علمی و دانشکده ها، پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط که این گرنت مختص  :شرایط احراز

 جذب نمایند.  خدمات آزمایشگاهی جهت انجام از بخش دولتی اعتباری را آن واحد، رسمی و پیمانی غیر هیات علمی 

 

بر حسب تیپ دانشگاه و میزان منعقده با صنعت از طریق دانشگاه طرح خدمات آزمایشگاهی قرارداد های : مبنای محاسبه امتیاز

 سال می باشد.  3تا  1در فاصله زمانی  8-1قرارداد طبق بند 

 می باشد.طبق جدول زیر دفعات تکرار جذب اعتبار از یک منبع دولتی  محاسبه امتیاز مربوط به

 

 یشنهادیپ بیضر ازیامت موضوع بند

 یدولت منبع کی از اعتبار جذب تکرار 1

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم200 هر یازا به

 ازیامت 1یوصول

 نوع و یوصول زانیم با متناسب 1 تا بیضر

 صنعت با ارتباط ملی گرنت تهیکم صیتشخ به طرح

 وزارت منبع کی از اعتبار جذب تکرار 2

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله)  بهداشت

 الیر ونیلیم300 هر یازا به

 ازیامت 1یوصول

 از اعتبار جذب دوبار از شیب تکرار 3

 شتریب ای و یدولت منبع کی

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم200 هر یازا به

 ازیامت 5/1 یوصول

 نوع و یوصول زانیم با متناسب 1 تا بیضر

 صنعت با ارتباط ملی گرنت تهیکم صیتشخ به طرح

 از اعتبار جذب دوبار از شیب تکرار 4

 شتریب ای و بهداشت وزارت منبع کی

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم300 هر یازا به

 ازیامت 5/1 یوصول
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 خصوصیاز بخش آزمایشگاهی  طرح خدماتجذب اعتبار  میزان: 4-8

هشگران پژواعضای هیئت علمی و دانشکده ها، پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط که این گرنت مختص  :شرایط احراز

 جذب نمایند.  خدمات آزمایشگاهی جهت انجام  خصوصیاز بخش اعتباری را آن واحد، رسمی و پیمانی غیر هیات علمی 

 

بر حسب تیپ دانشگاه و میزان منعقده با صنعت از طریق دانشگاه طرح خدمات آزمایشگاهی قرارداد های  :محاسبه امتیاز مبنای

 سال می باشد.  3تا  1در فاصله زمانی  8-1قرارداد طبق بند 

 

به دانشکده، پژوهشکده، مرکز تحقیقاتی و موسسه مرتبط بر پایه مشارکت و نظر مجری مشمول گرنت خدمات گرنت این  : 8تبصره 

آزمایشگاهی از بخش خصوصی جهت تامین و تقویت زیر ساخت های آزمایشگاهی آن واحد از طریق معاونت تحقیقات و فناوری 

 خصیص داده خواهد شد.  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از طی مراحل قانونی ت

 .باشد یم درخواست زمان از قبل کسالیاز بخش خصوصی جذب منابع میزان محاسبه  یمبنا

 .می باشدطبق جدول زیر میزان جذب اعتبار از بخش خصوصی در قالب طرح خدماتی ارتباط با صنعت 

 یشنهادیپ بیضر ازیامت موضوع بند

 الیر ونیلیم 200 هر یازا به یخصوص بخش از اعتبار جذب زانیم 1

 ازیامت 1یوصول

 به طرح نوع و یوصول زانیم با متناسب 1 تا بیضر

 صنعت با ارتباط ملی گرنت تهیکم صیتشخ

 

 خصوصیبخش  طرح خدماتی از اعتبارجذب  تنوع منابع: 5-8

هشگران پژواعضای هیئت علمی و دانشکده ها، پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط که این گرنت مختص  :شرایط احراز

 جذب نمایند.  خدمات آزمایشگاهی جهت انجام از بخش خصوصی اعتباری را آن واحد، رسمی و پیمانی غیر هیات علمی 

 

بر حسب تیپ دانشگاه و میزان منعقده با صنعت از طریق دانشگاه طرح خدمات آزمایشگاهی قرارداد های  :مبنای محاسبه امتیاز

 سال می باشد.  3تا  1در فاصله زمانی  8-1قرارداد طبق بند 

 .می باشدطبق جدول زیر جذب اعتبار از بخش خصوصی منابع  تنوعمحاسبه امتیاز مربوط به 

 یشنهادیپ بیضر ازیامت موضوع بند

 متفاوت یخصوص منبع دو 1

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم 100 هر یازا به

 ازیامت 1 یوصول

 طرح نوع و یوصول زانیم با متناسب 1 تا بیضر

 صنعت با ارتباط ملی گرنت تهیکم صیتشخ به

 رشتیب ای و متفاوت یخصوص منبع سه 2

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم 100 هر یازا به

 ازیامت 5/1 یوصول
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 خصوصیبخش  خدماتی ازطرح  اعتبارمنبع جذب  تکرار: 6-8

هشگران پژواعضای هیئت علمی و دانشکده ها، پژوهشکده ها ، مراکز تحقیقاتی و موسسات مرتبط که این گرنت مختص  :شرایط احراز

 جذب نمایند.  خدمات آزمایشگاهی جهت انجام از بخش خصوصی اعتباری را آن واحد، رسمی و پیمانی غیر هیات علمی 

بر حسب تیپ دانشگاه و میزان منعقده با صنعت از طریق دانشگاه طرح خدمات آزمایشگاهی قرارداد های  :مبنای محاسبه امتیاز

 سال می باشد.  3تا  1در فاصله زمانی  8-1قرارداد طبق بند 

بق طارتباط با صنعت  آزمایشگاهی در قالب طرح خدماتدفعات تکرار جذب اعتبار از یک منبع خصوصی  محاسبه امتیاز مربوط به

 .می باشدجدول زیر 

 

 یشنهادیپ بیضر ازیامت موضوع بند

 یخصوص منبع کی از تکرار 1

 (سال 3 تا 1 یزمان فاصله) 

 الیر ونیلیم 100 هر یازا به

 ازیامت 1یوصول

 و یوصول زانیم با متناسب 1 تا بیضر

 صنعت با ارتباط ملی گرنت تهیکم صیتشخ به طرح نوع

 منبع کی از دوبار از شیب تکرار 2

 شتریب ای و یخصوص

 سال( 3تا  1 ی) فاصله زمان 

 الیر ونیلیم 100 هر یازا به

 ازیامت 5/1یوصول

 

قرارداد مبالغ منعقده با صنعت از طریق دانشگاه برای طرح خدمات آزمایشگاهی  قرارداد هایتخصیص اعتبار حمایتی :9تبصره

قرارداد مبالغ  و2دانشگاه های تیپ در  میلیون ریال 500قرارداد باالتر از مبالغ ، 1دانشگاه های تیپ در  ریالمیلیون  700از  باالتر

وزارت بهداشت، درمان و معاونت تحقیقات و فناوری در قالب بسته حمایتی  3دانشگاه های تیپبرای  ریالمیلیون  200از  باالتر

واحد محل خدمت مجری و بر پایه مشارکت و نظر مجری  یآزمایشگاهتامین و تقویت زیر ساخت های به منظور آموزش پزشکی 

 پس از طی مراحل قانونی تخصیص داده خواهد شد.  

 

قرارداد های منعقده با صنعت از زمایشگاهی با جذب اعتبار از بخش دولتی و خصوصی برای آاعتبار حمایتی طرح خدمات  :10تبصره

 در وکمترمیلیون ریال  500قرارداد مبالغ ، 1دانشگاه های تیپ و کمتر در  ریالمیلیون  700برای مبالغ قرارداد طریق دانشگاه 

د موا خریدبه منظور دانشگاه  در قالب بسته حمایتیو کمتر از خارج دانشگاه  ریالمیلیون  200قرارداد و مبالغ 2دانشگاه های تیپ 

و بر پایه مشارکت و نظر مجری واحد محل خدمت مجری آزمایشگاه ها و خدمات تعمیر، نگه داری و کالیبراسیون دستگاه ها  مصرفی 

 تعلق خواهد گرفت. 
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  اعطای گرنت های ارتباط با صنعت : فرایند 9ماده 

 

ه توسع تیرینوبت در سال توسط مد دوارتباط با صنعت  یارتباط با صنعت و جامعه به طرح ها یگرنت ها یفراخوان اعطا اعالم -1

 به کلیه واحد های دانشگاه به همراه فرم مشخصات گرنت و یا مدیریت های متناظر و ارتباط با صنعت  یفناور

مدیریت توسعه فناوری و ارتباط به ارسال نامه درخواست پژوهشگران متقاضی گرنت به همراه فرم تکمیل شده مشخصات گرنت  -2

 و یا مدیریت های متناظر با صنعت

 گروه ارتباط با صنعتکارشناسان بررسی و ارزیابی فرم تکمیل شده مشخصات گرنت و مستندات متقاضی گرنت توسط  -3

 آیین نامه 8تا  5محاسبه امتیاز بر اساس مفاد و بند های تعیین نوع گرنت و  -4

امتیاز کسب شده و تیپ دانشگاه به دفتر توسعه فناوری سالمت بر اساس ارتباط با صنعت گرنت بالقوه مشمولین اعالم فهرست  -5

 آیین نامه  8و  7،5،3،1و تبصره های  8تا  5بند های مفاد و  بر اساسوزارت بهداشت 

 با ارتباط اجراییتوسط کمیته آیین نامه  6و  4،2و تبصره های آیین نامه 8تا  5مفاد و بند های بر اساس تصویب نوع گرنت  -6

 صنعت

 گروه ارتباط با صنعتکارشناسان توسط به پژوهشگران واجد شرایط  صنعت با ارتباط اجراییکمیته  گرنت مصوباعالم  -7

 گروه ارتباط با صنعتکارشناسان پیگیری بسته حمایتی طرح خدمات آزمایشگاهی توسط  -8

 

 پژوهشی ارتباط با صنعت توسط کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت  اعطای گرنت: 1-9

آیین  8تا  5مفاد و بند های  بر اساس ارسال درخواست های پژوهشگران متقاضی گرنت به همراه فرم تکمیل شده مشخصات گرنت -1

 و یا مدیریت های متناظر توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعتدفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت به  نامه

 تعیین میزان گرنت ارتباط با صنعت توسط کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت  -2

گرنت مصوب به موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی ایران) نیماد( و دانشگاه مشمول و میزان اعتبار پژوهشگران ارسال فهرست  -3

 توسط کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت 

صنعت به مشمولین گرنت توسط مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و یا مدیریت ملی گرنت ارتباط با اعالم مصوبه کمیته  -4

 های متناظر
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) سامانه موسسه نیماد( برای گرنت های پژوهشی مصوب کمیته ملی در سامانه مدیریت پژوهش کایپر توسط مجری طرح ثبت  -5

   گرنت ارتباط با صنعت 

اعالم اعتبار طرح های خدمات آزمایشگاهی مصوب کمیته ملی گرنت ارتباط با صنعت به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت  -6

   جهت تخصیص اعتبار 

 

  بازنگری :10ماده 

اعطای گرنت های ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه های پایش فرآیند  و ارزیابیبر اساس با هدف ارتقاء بهره وری  نامهآیین این 

   .مورد تجدید نظر، تکمیل و اصالح قرار خواهد گرفتعلوم پزشکی کشور در دوره چهار ساله 

 

 10قل ادر صورت افزایش جذب اعتبار از منابع خارج از دانشگاه برای طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت، هر ساله حد: 11تبصره

 درصد به میزان تخصیص اعتبار طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت افزوده شود. 

تنظیم تبصره 11و  بند 17 ،ماده  10در راستای تحقق اهداف مندرج و به منظور ایجاد شفافیت در قالب یک مقدمه،  آیین نامهاین 

 و تدوین گردیده است و از تاریخ ابالغ قابل استناد و الزم االجرا خواهد بود.  


