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معاونت تحقیقا ت و فناوری
مرکزتوسعه فنآوری سالمت
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مقدمه
طراحي ،برنامه ريزي و ساماندهي طرح هاي فناورانه به عنوان يكي از محورهاي اساسي فعاليت مرکز توسعه فناوري سالمت دانشگاه
علوم پزشكي زنجان مي باشد که در بخش هاي مختلف ،زمينه ساز تحرك دراز مدت و پيشرفت و توسعه پايدار علم و فناوري در
کشور و استان خواهد بود ک ه با هدف رفع نيازهاي داخل کشور و استان و حضور در رقابتهاي ملي و جهاني و ايجاد همافزايي علم
و ثروت از طريق کسب مهارت هاي انساني،سازماندهي و تقسيم کار ملي و طراحي و تدوين از طريق اجراي طرح هاي فناوري و هم
افزايي سرمايههاي انساني،مالي و ساير امكانات استان و دانشگاه در عرصههاي مختلف انجام ميشود .اجراي طرحهاي فناورانه اين
امكان را به دانشگاه،و ساير سازمانهاي درگير در امور علم  ،فناوري و نوآوري بخشهاي اقتصادي استان ميدهد که در راستاي نقشه
جامع علمي کشور و همچنين برنامه استراتژيک مرکز توسعه فناوري سالمت دانشگاه  1400با تعريف و تبيين موضوعات کليدي و
راهبردي به کسب مهارت هاي انساني،توليد علم،اشاعه وگسترش دانش و چگونگي تجاري سازي و تحقق فرايند نوآوري در بخش هاي
ساخت،توليد وخدمات به عنوان همگرايي بين بخش علمي و صنعتي و بهره گيري از دانش ملي براي تبديل آن به ثروت را فراهم
آورد.
موضوع طرحهای فناورانه:
حمايت از طرحهاي فناوري حوزه سالمت در محورهاي تجهيزات پزشكي ،واکسن و فراوردههاي بيولوژيكي ،مواد و تجهيزات
آزمايشگاهي) ، (IVDتجهيزات توان بخشي ،گياهان دارويي و طب سنتي ،سلول درماني و طب ترميمي ،فناوري اطالعات و رباتيک
پزشكي ،توليد مواد اوليه داروئي ،مواد بهداشتي ،تغذيه سالم و دندانپزشكي است.
هدف:
دانشگاه علوم پزشكي زنجان با هدف کسب ،توسعه و انتقال دانش فني و تحقق فرايند نوآوري و فناوري در بخشهاي ساخت و توليد
فناوري هاي سالمت از طرح هاي فناورانه حمايت مي کند .دانشگاه در حمايت از طرحهاي فناوري سالمت به دنبال همگرايي بين
بخشي علوم مختلف و نيز بين صنعت و دانشگاه مي باشد تا با بهره گيري از دانش ملي در مسير تبديل علم به ثروت حرکت نمايد.
لذا به منظور بهره مندي از نتايج تحقيقات و پژوهشهاي بعمل آمده در دانشگاه ،حمايت از طرح هاي فناورانه و نوآورانه محصول محور
دانشگاه منطبق بر نيازهاي نظام سالمت کشور صورت ميگيرد.
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شرایط عمومی طرحها:
طرحهاي فناورانه ،طرحهايي مي باشند که مراحل تحقيقاتي را طي نموده و آماده براي توليد مي باشند و لذا طرح هايي که قالب
پژوهشي داشته و مراحل تحقيقاتي را هنوز طي ننموده اند تاييد نخواهند شد .مگر اينكه از ابتداي طرح که کار تحقيقاتي پيشنهاد
مي شود تا انتهاي کار که نمونه سازي براي توليد است پيش بيني شده باشد و سوابق مجري توانمندي وي را براي انجام کار تاييد
نمايد .در خصوص توليد مواد اوليه ،کسب دانش فني توليد مواد اوليه در مقياس صنعتي و حداقل نيمه صنعتي مدنظر مي باشد.
برخي از مهمترين مشخصات طرحهاي فناوري حوزه سالمت به شرح ذيل است :


از نظر کاربردي ،رويكرد محصولمحور داشته باشد.



طرحها بايد منجر به کسب و يا توسعه دانش فني در داخل کشور شده ،ماهيت علمي داشته و از فناوري هاي متوسط و
پيشرفته استفاده کند و قلمرو بكارگيري و بهره مندي از نتايج آن در مقياس ملي و فرا ملي باشد.



طرحها بايد منجر به توليد محصول قابل استفاده در نظام سالمت شوند .اجراي طرح هاي فناورانه با اولويت تاسيس شرکت
هاي دانش بنيان و اخذ استاندارهاي الزم ملي و بين المللي مي باشد.



طرح هاي ارائه شده بايد تا حد امكان قابليت ثبت اختراع و يا پتنت داشته باشند.

دامنه کاربرد:
طرح هاي فناورانه فقط مي تواند توسط اعضاء هيات علمي ،دانشجويان و يا کارکنان دانشگاه علوم پزشكي زنجان ارسال شود و مجري
بايد در خصوص طرح ارائه شده صالحيت علمي الزم را دارا باشد.


هر يک از محققين و فناوران دانشگاه فقط مي توانند يک طرح فناورانه در حال اجرا داشته باشند و ارايه طرح فناورانه
جديد توسط محققين و فناوران منوط به تعيين تكليف طرح فناورانه قبلي و انجام کليه تعهدات ذکر شده در قرارداد طرح
فناورانه سابق مي باشد .در صورت تاييد ناظر طرح فناورانه قبلي مبني بر خاتمه قرارداد و انجام تعهدات توسط مجري،
محققين و فناوران مي توانند نسبت به ارايه طرح فناورانه جديد اقدام نمايند.

حمایتهای مالی:
 .1حداکثر ميزان حمايت از يک طرح فناورانه دانشگاه مبلغ دو ميليارد ريال مي باشد.
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 .2حداکثر مبلغ حمايتي از طرحهاي فناورانه بصورت گرنت بال عوض مبلغ سیصدمیلیون ریال بوده که با مصوبه شوراي
فناوري قابل پرداخت خواهد بود.
 .3براي مبالغ باالتر ازسيصد ميليون ريال تا مبلغ دو ميليارد ريال اخذ حمايت منوط به تصويب طرح در هيئت رئيسه دانشگاه
خواهد بود.
 .4در صورت نياز به مبالغ بيشتر از سقف تعيين شده ،مجري مي تواند با هماهنگي دانشگاه از کانال صندوقهاي حمايت از
فناوري اقدام نمايد .بديهي است ميزان برونداد حمايت بعمل آمده از سوي دانشگاه تابع شرايط مورد توافق بوده و از طرفي
مجري مكلف به ارايه تعهدات خود به صندوق مي باشد.
نحوه پرداخت حمایتها از طرحهای فناروانه بشرح زیر خواهد بود:
 .5با توجه به شروع مراحل مختلف اجرايي طرح پرداخت مبلغ هزینه پرسنلی منوط به ارائه گزارش نهايي مي باشد.
 .6پرداخت هزینه غیر پرسنلی به صورت  %40اول (بدو شروع طرح) تا  %40با ارائه گزارش پيشرفت کار و تاييد ناظر و
 20%با قيمانده پس از اتمام طرح مي باشد.
 .7تصميم گيري نهايي براي درصد مالكيت فكري دانشگاه و تعهدات مجري بر عهده شوراي فناوري خواهد بود.

 .8مبالغ پرداخت شده به محققان و فناوران در قالب طرحهاي فناورانه تا سقف سیصد میلیون ریال بالعوض بوده و در قبال
حمايتهاي بعمل آمده ،فناور حداقل مكلف به ارائه پروتوتايپ و دانش فني طرح انجام شده خواهد بود که الزم است در
شوراي فناوري مصوب و مورد تاييد قرار گيرند .هر چند تصميم گيري نهايي براي درصد مالكيت فكري دانشگاه و تعهدات مجري
بر عهده شوراي فناوري خواهد بود.
 .9براي حمايتهاي باالتر از سیصدمیلیون ریال انجام تعهدات بر اساس جدول زير پيشنهاد مي گردد هر چند تصميم گيري
نهايي براي درصد مالكيت فكري دانشگاه و تعهدات مجري بر عهده شوراي فناوري خواهد بود.

 .10در خصوص سهم دانشگاه در رابطه با فروش محصول ،رويالتي بر اساس مصوبه بر عهده شوراي فناوري دريافت خواهد شد.
 .11فروش دانش فني منوط به اخذ مجوز از دانشگاه مي باشد.
 .12چنانچه دانش فني موضوع طرحهاي فناورانه به فروش برسد سهم دانشگاه بر اساس توافق موجود در قراردادهاي طرحهاي
فناورانه دريافت خواهد شد.
 .13مجريان مكلفند در صورت فروش دانش فني يا فروش محصول ،سهم دانشگاه را به حساب دانشگاه واريز نمايند.
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 .14در صورت استقرار واحدها در مراکز رشد دانشگاه ،سهم دانشگاه در فروش فني ومبلغ رويالتي بر اساس قوانين مرکز رشد
خواهد بود.
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جدول  :1تعهدات مجریان طرحهای فناورانه بر اساس میزان حمایت دریافتی
حداکثر میزان درصد مالکیت ارایه
حمایت
(میلیون ریال)

محصول ارایه مستندات تهیه
کارازمایی

فکری دانشگاه ( اولیه
بر اساس نظر )(prototype

بالینی

شورا)

صورت ضرورت) گزارش

و ارایه ثبت مالکیت فکری یا ورود و استقرار فروش دانش تجاری

ارایه دانش پتنت یا
(در فنی

سازی

در یکی از مراکز فنی

یا ارایه مقاله چاپ شده معتبر رشد دانشگاه

اخذ مجوز
دانش
بنیانی

مرتبط با موضوع طرح

عملکرد
دستگاه

تا 200

10-30

اجباري

اختياري

اجباري

اختياري

اختياري

اختياري

اختياري

اختياري

200 -500

10-35

اجباري

اجباري

اجباري

اجباري

اجباري

اجباري

اختياري

اختياري

1000-500

10-40

اجباري

اجباري

اجباري

اجباري

اجباري

-

اجباري

اجباري

بيش از 1000

10-45

اجباري

اجباري

اجباري

اجباري

اجباري

-

اجباري

اجباري
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 .15نحوه ارسال طرح و فرايند داوري و عقد قرارداد در سايت مديريت توسعه فناوري دانشگاه درج شده است.
 .16طرح هاي فناورانه تا سقف دويست ميليون ريال نيازي به ارايه طرح اقتصادي و تجاري سازي (  )BPو اخذ نظر کميته
اقتصادي و آناليز دقيق اقتصادي نداشته و تنها ارايه کاربرگهاي فني و بازار طرحهاي فناورانه الزم است .ولي طرح هاي
فناورانه با هزينه باالتر از دويست ميليون ريال بايد طرح اقتصادي و تجاري سازي (  )BPارايه داده و طرح مذکور به
تاييد شوراي فناوري برسد.
 .17طرح هاي فناورانه پس از تصويب در شوراي فناورانه و انعقاد قرارداد جهت اجراي طرح و نيز انجام تمهيدات الزم جهت
تجاري سازي به يكي از مراکز رشد معرفي خواهند شد و در مراکز رشد دانشگاه بدون اينكه وارد پروسه رسمي مراکز
شوند از نظارت ،کارشناسي و راهنمايي هاي مرکز منتفع خواهند شد.
 .18در صورت تمايل فناور داراي طرح فناورانه به استقرار رسمي در يكي از مراکز رشد دانشگاه ،از امتياز اولويت استقرار
بهره مند خواهند بود.
 .19کليه طرحهاي فناورانه بايد در جلسه کميته اخالق مطرح و کد اخالقي داشته باشند.
 .20پرداخت هرينه نظارت بر اساس  %5از کل مبلغ قرارداد اصلي طرحهاي فناورانه صورت گيرد و پرداخت آن از محل
هزينه هاي داوري علمي طرحهاي فناوري صورت پذيرد.
 .21در خصوص طرحهاي فناورانه اي که مجري طرح در هر کدام از مراحل داوري يا پس از تصويب طرح نسبت به ادامه
روند انجام کار مراجعه ننموده و طرح بيش از  3هفته مسكوت نگه داشته شود؛ مديريت توسعه فناوري سالمت دانشگاه
موظف است طي مكاتبه با مجري ،درخواست تعيين تكليف طرح مذکور ( حداکثر ظرف مدت  2هفته ) را نمايد .در
اين حالت مجري مكلف است نسبت به ادامه انجام کار اقدام نموده و يا با ارايه داليل مستند و مستدل انصراف خود از
ادامه انجام طرح را اعالم نمايد .پذيرش يا عدم پذيرش داليل مجري و نحوه برخورد با ايشان بر عهده شوراي فناوري
دانشگاه مي باشد .در صورت عدم ارايه داليل مستند و مستدل انصراف مجري از ادامه روند اجراي طرح فناروانه ،مجري
مكلف است نسبت به بازپرداخت کليه وجوه دريافتي در قبال طرح فناورانه اقدام نمايد .ضمنا نامبرده تا دو سال از
تاريخ ابالغ لغو قرارداد نمي تواند پروپوزال طرح فناورانه جديدي ارايه نمايد.
 .22محصوالتي که از طرحهاي فناورانه حاصل شده و مالكيت نمونه اوليه آنها به دانشگاه تعلق داشته باشد طي نامه اي به
دانشكده ها /مراکز ارسال خواهد شد و دانشكده ها /مراکز موظفند همانند ساير اقالم متعلق به دانشگاه ،در خصوص
نصب بر چسب اموال بر روي اين محصوالت اقدام نموده و محصوالت ارايه شده جزو اموال دانشگاه تلقي مي گردند.
 .23کليه تجهيزات و وسايلي که بعنوان محصوالت طرحهاي فناورانه به دانشكده /مراکز اهدا مي گردد صرفا مصارف
تحقيقاتي داشته و در صورتي مي توانند مصارف ديگر داشته باشند که مجوزهاي الزم و رسمي را دريافت نموده باشند.
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تبصره :اگر منبع مالي طرح فن آورانه از طرف شرکت هاي خارج از دانشگاه باشد  ،موضوع در شوراي فن آوري دانشگاه
بررسي خواهد شد.
این آیین نامه در  23ماده و  1تبصره درمورخ  1399/06/01شورای فناوری دانشگاه و درمورخ 1399/07/06هیئت رئیسه
دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و پس از ابالغ الزم االجرا خواهد بود.
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