
محمد فریدندکتر منصور ضیائی دکتر 
امعهدفتر ارتباط با صنعت و جمدیر جامعه مدیر دفتر ارتباط با صنعت و 

لرستان علوم پزشکی دانشگاه 1400دانشگاه علوم پزشکی بوشهر                      زمستان

گاه علوم زپشکی ب  وشهردانش
دانشگاه علوم پزشکی لرستانناوری معاونت تحقیقات و ف 
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تعاریف و مفاهیم

ها،شرکتمعادن،صنایع،مراکز،نهادها،مؤسسات،ها،سازمانها،وزارتخانهکلیۀبه:جامعهوصنعت

همچنینوغیردولتیودولتیازاعمکشورخارجوداخلخدماتیواداريهايمجتمعوصنوفها،کارخانه

.باشنددانشگاهقراردادطرفکهشودمیاطالقکار/پژوهشدهندۀسفارشحقیقیاشخاصبه

واياورهمشآموزشی،فناوري،-پژوهشینیازهايبامرتبطهايطرحکلیۀ:جامعهوصنعتباارتباططرح

عمرجتوسطآنکاملاعتبارکهجامعهوصنعتطرفازشدهدرخواستتخصصیوفنیخدماتسایر

.باشدشدهتأمینمتقاضی

ردادقرادانشگاهباوبودهخدماتسایر/پژوهشدهندهسفارشکهحقوقییاحقیقیشخص:کارفرما

.کندمیامضاء
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الزمبستروهبوددانشگاهفناوريوتحقیقاتمعاونتزیرمجموعهدفتراین:جامعهوصنعتباارتباطدفتر

.دکنمیفراهمراخدماتانواعارائهراستايدرجامعهوصنایعبادانشگاهارتباطتسهیلوایجادجهت

وصنعتابارتباطمدیردانشگاه،فناوريوتحقیقاتمعاونازمتشکل:جامعهوصنعتباارتباطشورای
.باشدمیدانشگاههايمعاونتوتحقیقاتیمراکزها،دانشکدهازنمایندهیکودانشگاهجامعه

تابعهحتتنهادهايودرمانی-بهداشتیمراکزتحقیقاتی،مراکزها،دانشکدهها،معاونتتمامیمنظور:مراکز

.باشدمیدانشگاه

گونههیچعه،جاموصنعتبادانشگاههمکاريبامرتبطهايفعالیت:جامعهوصنعتباارتباطهایفعالیت

ربوطهممقرراترعایتباکهامتیازاتیسایرومطبازمحرومیتحقوقتی،تمامهايفعالیتبامغایرتی

.داشتنخواهدشود،میدانشگاهعلمیهیئتاعضايمشمول

تعاریف و مفاهیم
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گاهیآزمایشوفنیخدماتوايمشاورهنظارتی،فناوري،-پژوهشیآموزشی،قراردادهايتمامیبه:قرارداد

.شودمیاطالقجامعهوصنعتازکاملاعتبارتامینبا

اتخدمکهبودهدانشگاهمراکزدرشاغلکارکنانوپژوهشگرانعلمی،هیاتاعضايمنظور:طرحمجری

.دهدمیارائهکارفرمابهراجامعهوصنعتباارتباطقراردادهايبهمربوط

شیپژوهوآموزشیوظایفکهصورتیدرجامعهوصنعتبهعلمیهیاتعضوماموریتهرگونه:1تبصره*

.شودمیتلقیايمشاورهخدماتعنوانبهمربوطهمرکزموافقتباونگرددمختلويجاري

دادقرارموضوعطرحاجرايجهتیکدیگربهدانشگاهوکارفرمامعرفیواسطکهشخصی:طرحآورنده

.نداردطرحاجرايدرنقشیوبوده

تعاریف و مفاهیم
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شده در تعرفه بینی نهزینه مواد و وسایل مصرفی پیشپایه، برابر با مجموع تعرفه : مبلغ کل قرارداد

.باشدمی، کسورات قانونی و سایر موارد مدنظر مرکز (مجري و پرسنل همکار)پایه، دستمزد 

و هاي نگهداريبرگیرنده هرگونه هزینه ایجاد شده براي مرکز از قبیل هزینهدر : پایهتعرفه

.ندباشهاي سربار و سایر هزینه...( آب، برق و)هاي ثابت ها و تجهیزات، هزینهاستهالک دستگاه

 لغ قرارداد مببرآورد باید در ( اجتماعیبیمه تامین باالسري دانشگاه، مالیات و )کسورات قانونی

.لحاظ گردد

اصول حاکم بر قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه
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اصول حاکم بر قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه

:(باالسری)دانشگاهسهم

ايهطرحازاعم)جامعهوصنعتباارتباطهايطرحۀکلیبرايقراردادهر(کل)مبلغازدرصد10معادل

جهوازکهشودمیگرفتهنظردردانشگاهسهمعنوانبه(...وايمشاورهآموزشی،خدماتی،،پژوهشی

.گرددمیمنظوردانشگاهحساببهوکسرقرارداد

90گرفتخواهدتعلقمجريبهطرحکلمبلغدرصد.

مجريسهمگردد،واگذارمجريبهدانشگاهجامعۀوصنعتباارتباطدفترسويازطرحکهصورتیدر

.گرددمیتعییندرصد20موردایندردانشگاهسهموبودخواهددرصد80
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اصول حاکم بر قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه

:مالیات

اصلیدادقرارلذا،هستندمعافمالیاتپرداختازدولتیهايسازمانمستقیم،هايمالیاتقانوناساسبر•

.گرددنمیمالیاتپرداختمشمولجامعهوصنعتباارتباط

مضائفرکسازپیشگیريمنظوربه)استموظفمسئولمجريکارفرما،توسطمالیاتکسرصورتدر•

بهارمالیاتیامورسازمانحساببهآنواریزوقراردادمالیاتکسرمستندات،(داخلیقراردادمالیات

.دهدارائهدانشگاه

مالیاتقانوناساسبرداخلی،قراردادمالیاتمیزان.استمالیاتپرداختمشمولداخلیقرارداد•

.گرددمیکسردانشگاهمالیامورتوسطوتعیین(درآمدبرمالیات)مستقیم
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اصول حاکم بر قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه

:اجتماعیتامینبیمه

راخودقراردادهايتمامازنسخهیکموظفندکارفرمایاناجتماعی،تأمینسازمان38قانوناساسبر•

.نمایندارسالاجتماعیتأمینسازمانبهقراردادبیمهحقپرداختجهت

عدمشرطبهپژوهشیقراردادهايحسابمفاصااجتماعیتأمینسازمانبخشنامهآخرینطبقبر•

.شودیمصادروجهیمطالبهوضریبگونههراعمالبدون،اجتماعیتأمینسازمانبهدانشگاهبدهی

.استاجتماعیتأمینسازمانعهدۀبرقراردادموضوعبودنتحقیقاتیماهیتتشخیص•
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اصول حاکم بر قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه

کمکتواندمیقراردادمفاددرآنهاذکرکهداردوجودقراردادپژوهشیماهیتاثباتبرايمتعدديهايشاخص

:اینکهجملهاز.باشدمؤثري

اللتدقراردادموضوعبودنپژوهشیبرواضحطوربهتاشودانتخابايگونهبهقراردادخدماتشرحوعنوان•

(شوندنمیمحسوبپژوهشیبیمه،ازطرفسنجی،امکانوخدماتخرید،عناوین).باشدداشته

.گرددتأمینکارفرماپژوهشیاعتبارردیفمحلازپروژهبودجۀ•

.معتبرنشریاتدرپژوهشیمقالۀانتشار•

تأمینانسازمبهآنارسالودانشگاهفناوريوتحقیقاتمعاونتتوسطقراردادموضوعبودنپژوهشیتأیید•

.اجتماعی

.شودانتخابدانشگاهپیمانییارسمیکارکنانازالمقدورحتیقراردادمسئولمجري•
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های انعقاد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعهروش

اوريفنوتحقیقاتمعاونیاریاستدانشگاه،دراصلیقراردادمجازامضايصاحبان•

.استدانشگاه

ادقراردامضايبا.شودمیآغازداخلیقراردادعقدفراینداصلی،قراردادعقدازپس•

،استموظفمجري.شودمیمنتقلطرحمجريبهاصلیقراردادتعهداتتمام،داخلی

بهدهشتعیینبودجۀباومقررزماندرراقراردادتعهداتتماممناسبریزيبرنامهبا

.رساندانجام

اینصنعتباارتباطواحدیافناوريوتحقیقاتمعاونتقراردادهاياموربخش•

بهتأییدجهتوتظیمرا(اصلیقراردادمفاداساسبر)داخلیقراردادمتن،معاونت

قراردادزمجاامضاهايحقوقی،دفترتأییدازپس.کندمیارسالدانشگاهحقوقیدفتر

.شودمیابالغمجريبهقراردادثبت،شمارۀدریافتوامضاازپسوشودمیاخذ

انعقاد قرارداد اصلی بین 
صنعت و دانشگاه

انعقاد قرارداد داخلی بین 
دانشگاه و مجري
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های انعقاد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعهروش

انعقاد قرارداد 
اصلی

عقد قرارداد با استفاده از فرمت 
دانشگاه

عقد قرارداد با استفاده از فرمت 
(صنعت)کارفرما 

راردادقاستضروريجامعه،وصنعتباارتباططرحاجرايامتیازازدانشگاهعلمیهیئتاعضايمنديبهرهبراي

علمیهیئتعضوابمستقیمطوربهکارفرماکهقراردادهاییبه.شودمنعقددانشگاهومتقاضیصنعتبینحتماًاصلی

.گیردنمیتعلق(ارتقاءیاوعلمیرتبهتغییر)امتیازيکند،میمنعقد
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قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعهعقد مورد نکات مهم در 

وعموضمانند؛مواردي).باشدويقبولموردوکندمطالعهدقیقطوربهراقراردادمتنبایستیطرحمجري•

میزانوتعداد،پروژهپیشرفتگزارشمراحل،محتوا،بودجه،اجرازمانمدت،خدماتشرح،پژوهش

(تضمینمیزانونوع،معنويوماديمالکیت،قراردادبودجۀايمرحلهپرداخت

قدقیتعیینمنظوربه)جزئیاتایناستضروريباشد،متعدديجزئیاتدارايقراردادموضوعچنانچه•

.گرددپیوست«خدماتشرح»عنوانتحتجداگانهايصفحهقالبدر،(دانشگاهتعهدات

باشد،هداشتدانشگاهامکاناتوتجهیزاتازاستفادهبهنیازطرحاجرايدرصورتیکهاستموظفطرحمجري•

رحطهزینۀدرراامکاناتاینازاستفادهبهمربوطهزینۀهمچنینوگرفتهرامربوطهواحدهايمساعدنظر

.کندمحاسبهخودپژوهشی



13

.استالزامیقرارداداجرايمسئولعنوانبهمجرينامذکرمنعقده،قراردادهايکلیهدر*

مفاداملکاجرايبرمبنیمجريازکتبیتعهدکسببمنزلهنیزدانشگاهومجريبینداخلیقرارداد*

.گرددمیانعقادقرارداد

وودبخواهدمجريعهدهبرغیرپرسنلیوپرسنلیهايهزینهافزایشازناشیمالیوقانونیتبعات*

اقداماراعتبتامینومربوطهموارداصالحبهنسبتقراردادطرفسازمانازپیگیريبااستموظفمجري

.نماید

نظربادیگريفردصنعت،باارتباطشورايتائیدازپسقراردادانجامادامهازمجريمعذوریتصورتدر*

.بودخواهداولمجريبعهدهاحتمالیخسارتوشدخواهدجایگزینمجريبعنوانشورا

نکات مهم در مورد عقد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه
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تواندمیدانشگاهگرددمواجهمشکلباصنعتطرفازهزینهپرداختقرارداد،خاتمهیااجراهنگاماگر*

اعتبارکلمحلازراحقوقیپیگیريبهمربوطهايهزینهونمودهدعوياقامهدانشگاهحقوقیادارهطریقاز

.نمایدکسرطرح

کاريروز10مدتظرفحداکثرفناوريوتحقیقاتمعاونتها،طرحاجرايرونددرتسریعبمنظور*

.نمودخواهدپرداختموقعبهرامجريسهمکارفرما،توسطقراردادمبلغازقسطهرواریزازپس

تجهیزات،هادستگاهمناسب،انسانینیرويازاستفادهدرقصورازناشیاحتمالیخساراتکلیهجبران*

یصتشخجهتگیريتصمیموبودهطرحمجريبعهدهقرارداداجرايدرتاخیروکارگاهیوآزمایشگاهی

.ودبخواهدمرکزنمایندهحضوربانیازصورتدروصنعتباارتباطشورايباخسارتمیزانوقصور

نکات مهم در مورد عقد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه
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قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعهعقد مورد نکات مهم در 

وصنعتباارتباطقرارداداجراياثردرکهداردوجودامکاناین:معنويوماديمالکیتحقوق•

بینیشپیقابلپروژهاجرايابتدايدرکه(..واختراعمحصول،تولید)شودایجاددستاورديجامعه،

.استنبوده

اجرايهنگامدر،دهدمیاحتمالجامعهوصنعتباارتباططرحاجرايمسئولمجريچنانچهلذا•

یهاولاهدافجزوکهشودحاصلنوینیدستاورد،(داردراکارفرماباقراردادانعقادقصدکه)طرح

وماديدستاوردهايمالکیتوحقوقمیزانمورددرراکارفرماتوافقاستضرورينیست،طرح

.نمایدتعیینقراردادمفاددردقیقطوربهراآنونمودهاخذقراردادمعنوي
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قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعهعقد مورد نکات مهم در 

عنوانبهراوجهیقرارداد،تعهداتموقعبهوکاملانجامازاطمینانبرايکارفرمایان،اکثر:تضمین

.نمایندمیمطالبهمجريازمعتبرنامۀضمانت

از؛عبارتند،گیرندمیقرارقالبایندرکههایینامهضمانتانواع
و(قراردادمبلغکل%5)تعهداتانجامنامۀضمانت•

.(قراردادمبلغکل%15)کارانجامحسننامۀضمانت•

قرارداد،رفطبهبانکینامهضمانتارائۀجايبهتوانندمیهادانشگاهوزیران،هیئتمصوبۀاساسبر

.دهندارائهکارفرمابهدستگاهمقامباالترینامضايباکتبیاينامهضمانت
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:ت و جامعهتشویقی برای اعضای هیات علمی فعال در حوزه ارتباط با صنعتسهیالت 

400از و کمتر ( ارشدنامه کارشناسی استخراج پایان )میلیون ریال 200از کمتر مبلغ با ارتباط با صنعت براي طرح

.باشدمیدرصد 5سهم باالسري دانشگاه ، (PhDاستخراج پایان نامه )میلیون ریال 

 به، ارتقاي مرتارتقاي هیئت علمی قلمداد شده و در عضو طرح هاي ارتباط با صنعت به عنوان  سوابق پژوهشی انجام

.گرددلحاظ می ... ارتباط با صنعت و( گرنت)سالیانه، تخصیص پژوهانه 

 وب هاي پژوهشی مصهاي ارتباط با صنعت که جنبه پژوهشی دارند، جهت ثبت در فهرست طرحطرحپروپزال

وقت سرع دانشگاه با قید تامین اعتبار طرح از محل منابع خارج از دانشگاه توسط مدیریت پژوهشی دانشگاه در ا

.شدخواهد مطرح 

 درصد از مبلغ قرارداد با تصویب شورا از سهم 3هاي ارتباط با صنعت، حداکثر تا سقف منظور تشویق ارائه طرحبه

.مجري کسر و به آورنده طرح پرداخت خواهد شد
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جامعه در سامانه پژوهشیارهای ارتباط با صنعت و ثبت طرح 
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های ارتباط با صنعت و جامعهنحوۀ جذب طرح

.کندجامعه با صنعت و های ارتباط طرح تواند صنعت را مکلف به انجام الزامات قانونی که می-1

.ندکهای مربوطه میطرحصنعت را ملزم به انجام جامعه که ارتباط با صنعت و های ای طرحالزامات بودجه-2

.ارتباطات شخصی مجریان طرح های ارتباط با صنعت و جامعه با صنایع-3

.جلسات مستقیم با واحدهای پژوهشی یا تحقیق و توسعۀ صنایع-4

.های پژوهشی صنایععضویت در شورا یا کمیته-5

.های منعقد شده بین دانشگاه و صنعتاستفاده از ظرفیت تفاهم نامه-6
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...سامانه هایی مانند ساتع، ساجد و هایاستفاده از ظرفیت-7

.مراجعه به اعالم نیاز پژوهشی صنایع مختلف-8

.استفاده از ظرفیت انجام فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه-9

.های صنعتیهایی چون ادارات صمت و شرکت شهرکاستفاده از ظرفیت سازمان-10

.اجرای تورهای علمی و تخصصی و بازدید اعضای هیئت علمی از صنایع-11

.های برون دانشگاهیاستفاده از ظرفیت دورۀ کارآموزی دانشجویان در صنعت و سازمان-12

های ارتباط با صنعت و جامعهنحوۀ جذب طرح
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های نحوۀ جذب طرح

عهارتباط با صنعت و جام

به قانونی که می تواند صنعت را مکلفالزامات 

.کندانجام طرح های ارتباط با صنعت و جامعه 
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ستانهای جذب شدۀ ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه علوم پزشکی لرنمونۀ طرح

طرح کنترل سر و صدای 

کن ماشین آالت پالستیک خرد

در صنعت

عصنایشخصی مجریان طرح های ارتباط با صنعت و جامعه با ارتباطات 
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تانهای جذب شدۀ ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه علوم پزشکی لرسنمونۀ طرح

القایرویبرکارواکرولوتاکسلپاکلیتوامانبررسی:خرمانشرکتبانژادداریوشدکترآقایپژوهشیطرح

mcf7وmda-mb-231سلولیهایردهدر1۵و۲1هایRNAمیکروبیانومیتوکمدریالمسیراپوپتوز
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انشاهکرمهای جذب شدۀ ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه علوم پزشکی نمونۀ طرح
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هکرمانشاهای جذب شدۀ ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه علوم پزشکی نمونۀ طرح
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های جذب شدۀ ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه علوم پزشکی بوشهرنمونۀ طرح

خدمات آموزشی

631-08-1320-1400

سازمان بهداشت و درمان 

صنعت نفت استان بوشهر

معاونت آموزشی و پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1400سال 

150.000.000

ریال

سازمان بهداشت و درمان سه عنوان کارگاه آموزشیرگزاري ب

صنعت نفت استان بوشهر

معاونت آموزشی دانشگاه علوم 

پزشکی بوشهر
1400سال 

ریال به 500.000

ازاي هر گواهی

نان اختالالت اسکلتی عضالنی کارکارزیابی 

شرکت پتروشیمی زاگرس و اجراي روش 

هاي کنترلی براي بهبود

1400/502/02 ZPC

شرکت پتروشیمی زاگرش
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی بوشهر
1400سال 

690.000.000

ریال
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د بهشتیشهیهای جذب شدۀ ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه علوم پزشکی نمونۀ طرح
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های جذب شدۀ ارتباطنمونۀ طرح

لوم با صنعت و جامعه در دانشگاه ع

شهید بهشتیپزشکی 
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های جذب نمونۀ طرح

شدۀ ارتباط با صنعت و

جامعه در دانشگاه علوم

شهید بهشتیپزشکی 
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پور اهوازجندی شاهای جذب شدۀ ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه علوم پزشکی نمونۀ طرح
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صنایعجلسات مستقیم با واحدهای پژوهشی یا تحقیق و توسعۀ 
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دوجانبههای مشترک و تفاهم نامهپیگیری 
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(  ساتع)پژوهش عرضۀ تقاضا و استفاده از ظرفیت سامانۀ اجرایی 

www.sate.atf.gov.ir

این سامانه به مراجعه با توانند میو فناوران شود میساتع به فراخوان گذاشته سامانۀ و نهادها از طریق ها های شرکتنیازمندی

.تخصصی خود، پیشنهاده ارسال نمایندزمینۀ مرتبط با اولویت های برای 
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(  ساتع)استفاده از ظرفیت سامانۀ اجرایی تقاضا و عرضۀ پژوهش 

www.sate.atf.gov.ir

ساتعسامانۀطریقازشدهمنعقدقراردادهایاعتبارتأمینمحل

بهوابستهانتفاعیمؤسساتوهابانکها،شرکتکشور،کل1399سالبودجهقانونواحدهماده(9)تبصره(ح)بنداساسبر•

از(خودمشکالتومسائلحلراستايدر)راخودپژوهشیامورهزینهازدرصد40حداقلمکلفندقانون،اینمشمولدولت

.برسانندمصرفبهدانشگاهیجهادوپژوهشیوعالیآموزشمؤسساتوهادانشگاهباتوافقنامهطریق

شرکتلیداخمنابعمحلازتواندمیهمچنینوحبندمحلازتواندمیالذکرفوققانونیبندمشمولیناعتبارتأمینمحللذا•

درراییاجهايدستگاهتمامی.بودخواهدسازمانداخلیمنابعاعتبارتأمینمحلاجراییهايدستگاهسایرخصوصدر.باشد

.نمایندمشخصآنهااعتبارتأمینمحلاستالزمپژوهشیاولویتثبتهنگام
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(  ساتع)استفاده از ظرفیت سامانۀ اجرایی تقاضا و عرضۀ پژوهش 

www.sate.atf.gov.ir
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(  ساتع)استفاده از ظرفیت سامانۀ اجرایی تقاضا و عرضۀ پژوهش 

www.sate.atf.gov.ir



37

(  ساجد)ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه سامانۀ استفاده از ظرفیت 
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(  ساجد)ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه سامانۀ استفاده از ظرفیت 

باشگاه هادانارتباطبهمربوطفعالیت هايساماندهیهدفبا(ساجد)دانشگاهباصنعتوجامعهارتباطسامانۀ•

.استآمدهوجودبهجامعسامانهیکدرفعالیت هااینتجمیعوصنعتوجامعه

:بهمی توانسامانهاینقابلیت هاياز

.کشورپژوهشگاه هايودانشگاه هاتوسطمختلفعملکرد هايوفعالیت هاپایش•

.صنعتوجامعهباارتباطفعالیت هايازمتنوعومختلفگزارش هايدریافتامکان•

واتتحقیقعلوم،وزارتبهکشورپژوهشگاه هايودانشگاه هاعملکردگزارش هايارسالفرآینددرتسهیل•

.فناوري

کشورعالیآموزشمراکزوپژوهشگاه  هادانشگاه ها،صنعتوجامعهباارتباطقراردادهايبودنپژوهشیتأیید•

.بودخواهدامکان پذیرساجدسامانهطریقازمفاصاحساباخذجهت
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و صنایعمراجعه به اعالم نیاز 

مختلفسازمان های 
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مراجعه به اعالم نیاز صنایع مختلف
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(هااستفاده از ظرفیت صندوق)مختلف مراجعه به اعالم نیاز صنایع 

وبیونیکمیکروروبات،بیوسنسورها،تشخیص،ابزارهایپزشکی،تجهیزات،هاکاشتنیدارو،)محورسالمتفراورده هایحوزههایپژوهش
/ناساییش)زیستیمحیطآالینده هایبیمارها،درمانوپیشگیریتشخیص،درابرداده ها،ماشین،یادگیریمصنوعی،هوشازاستفاده،(هاپوشیدنی

غذاییموادتبهداش"و(بعدیسهمحصوالتوزیستیجوهرهای،پرینتر)بافت،مهندسیوپزشکیدرمتریالبایو،(آالینده هاکنترل/اثراتارزیابی
.استمشترکهمکاریاینفراخوانمحورهایجملهاز"پروبیوتیکو
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(هااستفاده از ظرفیت صندوق)مختلف مراجعه به اعالم نیاز صنایع 
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(هااستفاده از ظرفیت صندوق)مختلف مراجعه به اعالم نیاز صنایع 
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(نیماد)پزشکی کشور تحقیقات علوم ملی توسعه مؤسسه استفاده از ظرفیت 
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(نیماد)استفاده از ظرفیت مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور 
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های صنعتیشرکت شهرکاز جمله هایی استفاده از ظرفیت سازمان
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ها و کارخانجات برای تولید محصولخالی شرکتاستفاده از ظرفیت 
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استفاده از ظرفیت انجام فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه
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استفاده از ظرفیت انجام فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه
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استفاده از ظرفیت انجام فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه
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امعهو جسازی اعضای هیئت علمی، مدیران و دانشجویان در حوزۀ ارتباط با صنعت توانمند
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و جامعهحوزۀ ارتباط با صنعت ( بروکرهای)استفاده از ظرفیت کارگزاران 

نیاز های صنعت و جامعه
ط ارتبا( بروکر)کارگزار

با صنعت و جامعه
و دفتر ارتباط با صنعت

جامعه
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های کاربردیپایان نامهاستفاده از ظرفیت 
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دانشگاهبا صنعت و جامعه های ارتباط آیین نامه
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هاهای دانشگاه به صنایع و سازمانمعرفی و بازاریابی در زمینه توانمندی*

صنعت و جامعههای ارتباط با ها و انعقاد قراردادهای طرحنامهانجام مراحل عقد تفاهم*

های مشترک بین دانشگاه با صنعت و جامعهبرگزاری نشست*

و جامعه در صنعت های قابل اجرا نیازسنجی و تهیه فهرست طرح*

صنعت و جامعهو پژوهشگران دانشگاهی با اساتید نمودن زمینه ارتباط فراهم *

برگزاری بازدیدها و تورهای علمی برای اساتید و دانشجویان*

های آموزشیها و کارگاههای اجرایی جهت برگزاری همایشهمکاری با بخش*

.  رتبطها و موسسات مبرقراری ارتباط مستمر با دفتر ارتباط با صنعت وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان*

دانشگاهفعالیت های دفتر ارتباط با صنعت و جامعه حوزه 



56

: پسادکتری صنعتی

تدوین با همکاری معاونت 

تحقیقات و فناوری وزارت و 

معه دفتر ارتباط با صنعت و جا

هردانشگاه علوم پزشکی بوش
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آئین نامه مصوب 

: پسادکتری صنعتی
قابل دسترس در سایت دفتر 

وم ارتباط با صنعت دانشگاه عل

پزشکی بوشهر
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گاه کتابچه توانمندی های دانش

ه علوم پزشکی بوشهر در حوز

ارتباط با صنعت و جامعه
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امعه دفتر ارتباط با صنعت و جتماس با 

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

https://isco.bpums.ac.ir/fa/index.aspx

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://htic.lums.ac.ir/index.php?module=web_directory&wd_id=5173

https://isco.bpums.ac.ir/fa/index.aspx
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