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  كليات)  الف

   مقدمه

 پژوهشگر و متخصص نيروهاي  تربيت با كه هستند دانش و علم توليد اصلي هسته ، كشورها در عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه
  .  گذارند مي تأثير جامعه توانمنديهاي افزايش و دتولي ، توسعه روند بر

 صاحبان علمي توان از استفاده اقتصادي و فرهنگي ، اجتماعي هاي عرضه تمام در ، كشور هر در جانبه همه و پايدار توسعه شرط
  .  است دانش و انديشه

 برنامه امور انجام جهت نوين و علمي الگوهاي از صنايع و اجرايي هاي دستگاه و مؤسسات ، ها سازمان اكثر در ما كشور در           
  .  شود مي استفاده كمتر آوري فن و توليد ، ريزي

 تحميل كشور اقتصاد نهايتا و مربوطه هاي سازمان به را زيادي هاي هزينه ، گرديده وري بهره كاهش موجب امر اين لذا          
  .  سازد مي روبرو جدي هاي چالش با را كشور و نموده

 دستگاههاي و صنايع با دانشگاهي و عالي آموزش مراكز بين تنگاتنگ ارتباط نمودن فراهم ، اساسي و مهم اقدامات از يكي          
  .  است دولتي غير و دولتي مؤسسات و ها سازمان ، اجرايي

 و استعدادها شكوفايي بر عالوه و گرديده مؤسسات و صنايع به ، جديد هاي ايده و ها انديشه عرضه به منجر ارتباط اين           
 و ها سازمان در كيفيت بهبود و كشور صنعت بخش در عملي و علمي ارتقاء موجب ، دانشجويان و پژوهان دانش هاي خالقيت
  .  شد خواهد مؤسسات

 دانش كافي تجربه عدم به توان مي جمله از كه داشت خواهد وجود هايي چالش ، هدف اين تحقيق راستاي در است بديهي         
 اشاره آكادميك مراكز از ها سازمان و صنايع صاحبان قبول قابل تجربه نداشتن و عملي هاي محيط در جوان دانشجويان و پژوهان
  .  نمود

 داير نام اين به دفتري دانشگاه هر در.  دارد وجود صنعت ارتباط مركز آوري فن و علوم وزارت به وابسته آموزشي مراكز در          
 نوپا مجموعه اين پزشكي آموزش و درمان و بهداشت وزارت در اما.  باشد مي قانونمند و منسجم كامال تشكيالت اين.  باشد مي
 هاي پژوهش ملي مركز در  Industrial RelationOffice:IRO(  »صنعت با ارتباط دفتر« ( عنوان تحت دفتري اخيرا و بوده
 پزشكي علوم هاي دانشگاه در صنعت با ارتباط دفتر اندازي راه مركز اين آتي هاي برنامه از است شده داير وركش پزشكي علوم
 هايي فعاليت  آنها از برخي  فقط و هستند  دفتري  چنين فاقد كشور پزشكي علوم دانشگاههاي   اكثر حاضر حال در.  است كشور

  .  دهند مي انجام منسجم غير و پراكنده صورت به را
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 به نسبت ماه شهريور از 1383 سال پژوهشي استراتژي در كاشان پزشكي علوم دانشگاه ، هدف اين تحقق راستاي در              

  . نمود اقدام منطقه در موجود هاي پتانسيل به توجه با دانشگاه در صنعت با ارتباط دفتر ايجاد

 تجارب به توجه با  باشد مي دفتر هاي فعاليت انجام چگونگي و وظايف شرح چهارچوب شامل حاضر اجرايي نامه آيين            
  .  است گرديده تهيه كاشان پزشكي علوم دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر توسط عالي آموزش مؤسسات و ازدانشگاهها برخي

  

  زارع محمد دكتر

  دانشگاه رئيس                                                                                                                                                                           

  

  اهداف -2

  : اصلي هدف 1-2

 هاي پروژه ، تحقيقاتي هاي طرح انجام جهت اجرايي هاي دستگاه و صنايع با كاشان پزشكي علوم دانشگاه ارتباط برقراري« 
  » آموزشي هاي برنامه و اجرايي

  : ويژه اهداف 2-2

 غير و دولتي هاي ديگرسازمان و صنايع همكاري با ، اجرايي ، اي مشاوره ، اي مطالعه( تحقيقاتي هاي طرح انجام زمينه ايجاد -1
   دولتي

 ، كارآموزي(    آموزشي هاي برنامه انجام در دولتي غير و دولتي هاي سازمان و صنايع با همكاري زمينه نمودن فراهم -2 
  ...) و تدريس ، آموزشي كارگاههاي و ها همايش ، سمينارها ، كارورزي

 پژوهشي مطالعات در آن علمي هيأت اعضاي و دانشگاه با صنايع و دولتي غير يا دولتي مؤسسات همكاري زمينه نمودن فراهم -3
  .  گردد مي اختراع يا و اكتشاف ابداع به منجر كه

 آموزش و درمان بهداشت وزارت دانشگاهي تحقيقات مركز 43 با كاشان پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي ارتباط برقراري -4
  .  بهداشتي و پزشكي علوم با مرتبط هاي فعاليت وساير آوري فن و تحقيقات علوم وزارت به وابسته هاي دانشگاه يا و پزشكي

  تعاريف)  ب
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 اجرايي هاي دستگاه و صنايع با دانشگاه همكاري زمينه كه است دانشگاه در دفتري دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر از منظور -1 ماده
 ما في قرارداد انعقاد طريق از  هاي ومشاوره اجرايي, مطالعاتي هاي پروژه انجام و آموزشي هاي برنامه( ودرزمينه نموده فراهم را
  .  نمايد مي فعاليت دانشگاه با ها دستگاه بين

 هاي دانشكده كليه شامل كاشان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه ، ها نامه آيين اين در دانشگاه از منظور -2 ماده
  .  است آن به وابسته مؤسسات ديگر و تابعه

 و گرديده داير آن موافقت و معادن و صنايع وزارت هماهنگي با كه شود مي اطالق صنعتي مراكز و كارخانجات به صنايع -3 ماده
  . باشد مي فعاليت مشغول حاضر حال در

 لحاظ از دانشگاه مقابل طرف توانند مي باشد مي دولتي غير و دولتي مؤسسات ، ها شركت ، نهادها ، ها سازمان كليه -4 ماده
  .  باشد مي همكار

  .  شود مي اطالق نظارتي و اي مشاوره ، اجرايي ، مطالعاتي ، تحقيقاتي هاي پروژه كليه به اجرايي و مطالعاتي پروژه يا طرح -5 ماده

 هاي دستگاه و صنايع براي آموزشي هاي دوره ، ها كنفرانس ، ها كنگره ، ها سمينار برگزاري شامل ، آموزشي هاي برنامه -6 ماده
 اين هاي فعاليت و بالعكس و اجرايي هاي دستگاه و صنايع در يا دولتي غير و دولتي عالي آموزش مراكز در تدريس ، اجرايي
  .  باشد مي چنين

 دانشكده ، دانشگاه پژوهشي يا آموزشي معاونت  واجرايي هاي ،مشاوره تحقيقاتي هاي پروژه, آموزشي هاي برنامه مجري -7 ماده
  .  بود خواهند علمي هيأت اعضاي يا عضو ،

 پژوهشي و آموزشي درآمدهاي حساب به و كسر دانشگاه نفع به كه است طرح اعتبارات از درصدي ، باالسري هزينه -8 ماده 
  . گردد مي واريز دانشگاه

 ازهمكاري آموزشي هاي برنامه وتهيه  اجراي هاي پروژه تحقيقاتي طرحهاي انجام به نسبت تواند مي باصنعت دفترارتباط -9ماده* 
  .  نمايد استفاده نيز اداري ساعات از درخارج يا و  بازنشسته مرتبط كارشناسان و اساتبد  و  خصوصي بخش

  تشكيالت) ج

  .  ميباشد دانشگاه پژوهشي معاونت مجموعه زير هاي مديريت از يكي دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر -1 ماده

 حتي و دانشگاه علمي هيأت اعضاي بين از دفتر مدير.  است دفتري امور با مرتبط كارشناس و دفتر مدير شامل دفتر اعضاي -2 ماده
 عنوان تحت دانشگاه رئيس توسط نامبرده ابالغ كه ، باشد مي الزم تجربيات و سوابق و ph.D دانشگاهي مدارك داراي االمكان

  .  گردد مي صادر»  دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر مدير«
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 بهداشت و پايه علوم هاي رشته از يكي بين از االمكان حتي ، شود مي گمارده دفتر مدير سمت به كه علمي هيأت عضو -1 تبصره
  . گردد انتخاب

 و كشور پزشكي علوم علمي هاي پژوهش مركز به دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر مدير معرفي به نسبت دانشگاه رئيس -2 تبصره
  .  نمايد مي اقدام منطقه اجرايي دستگاههاي

 با ارتباط دفتر مدير طرف از دفتر تشكيل از ماه 2 حداكثر از پس دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر ، دفتري امور كارشناس:  3 ماده#
  .  گردد مي صادر دانشگاه پژوهشي معاونت توسط وي ابالغ و پيشنهاد دانشگاه صنعت

  پروژه كنترل و عمومي روابط هاي دوره ندن گذزا و صنعتي يابي بازار و حقوقي امور به آشنا "ترجيحا دفتر كارشناس ننتصاب ا*(
  )مهندسي فني هاي رشته يا و مهندسي اقتصاد و

  .  بود خواهد دانشگاه پژوهشي معاونت حوزه در دفتر محل -4 ماده

 مدير امضاي با دانشگاه رئيس يا و پژوهشي معاونت سوي از اختيار تفويض از پس دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر مكاتبات – 5 ماده
  .  داشت خواهد اعتبار دفتر

 معاونت لزوم صورت در و جلسه رئيس عنوان به دفتر مدير حضور با دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر با مرتبط جلسات – 6 ماده
  .  بود خواهد االجرا الزم تنظيم از پس آن هاي جلسه صورت مفاد و يابد مي رسميت دانشگاه پژوهشي

 بخش مديران ، آموزشي گروههاي مديران برخي از مركب آن اعضاي كه دانشكده هر در كارشناسي هاي كميته تشكيل -7 ماده
  .  بود خواهند علمي هيأت اعضاي لزوم صورت در و تحقيقاتي هاي

 مدير و تحقيقاتي مراكز ، ها دانشكده نمايندگان از مركب آن اعضاي كه دانشگاه صنعت با ارتباط شوراي تشكيل -8 ماده
  . بود خواهد دانشگاه پژوهشي

  وظايف شرح) د

 برنامه با آشنايي و درمان و بهداشت وزارت در صنعت با ارتباط دهنده تشكيل اصلي هسته عنوان به IRO با مستمر ارتباط -1 ماده
  .  رساند مي  IRO اطالع به و تنظيم دفتر هاي فعاليت از ماهانه هاي گزارش دفتر مدير ، آن هاي

  . اطالعات و تجربيات مبادله و كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه ديگر صنعت با دفاتر ديگر با ارتباط -2 ماده

 و صنايع با همكاري خصوص در  كاشان پزشكي علوم دانشگاه توانمنديهاي راهنماي« عنوان تحت اي مجموعه تهيه -3 ماده
 ديگر و اجرايي ، اي مشاوره ، تحقيقاتي ، آموزشي هاي توانمندي هرگونه از ليستي حاوي مجموعه اين»  اجرايي دستگاههاي

  .  نمايد عرضه اجرايي دستگاههاي و صنايع به تواند مي دانشگاه كه است خدماتي



  1383 كاشان درماني بهداشتي وخدمات پزشكي علوم دانشگاه  صنعت با ارتباط فترد اجرايي نامه آيين

 
 تصميم مراجع طريق از دانشگاه هاي توانايي با منطقه اجرايي دستگاههاي و صنايع نمودن آشنا جهت در ريزي برنامه – 4 ماده
  .  ها همايش برگزاري طريق از يا و اجرايي دستگاههاي مديران و صنايع صاحبان با گفتگو ، منطقه يريگ

 تحقيقاتي هاي همكاري مختلف هاي زمينه در نظر تبادل منظور به ها دانشكده كارشناسي هاي كميته با جلسات برگزاري -5 ماده
  . آموزشي و

 موضوع با مرتبط تحقيقاتي مراكز و ها دانشكده به آن ارايه و اجرايي دستگاههاي و صنايع پيشنهادي هاي پروژه دريافت -6 ماده
   دانشگاه در

 طريق از اجرايي هاي دستگاه و صنايع با آموزشي يا و تحقيقاتي طرح مجريان يا و مجري ارتباط امكان نمودن فراهم -7 ماده
  .  نامه معرفي صدور و مذاكره

  .  نيازها همراه به اجرايي دستگاههاي و كارخانجات ، صنايع دقيق شناسايي -8 ماده

 ، ها كنگره ، سمينارها ، ها همايش برگزاري هنگام به دانشگاه با اجرايي هاي دستگاه و صنايع همكاري زمينه نمودن فراهم -9 ماده
 نمودن فراهم همچنين ، آنها از رفاهي خدمات هرگونه و تسهيالت از استفاده ، دانشگاه در آموزشي هاي كارگاه يا و ها كنفرانس

  . گردهمايي برگزاري هنگام نمايشگاههابه برگزاري قالب در اجرايي هاي دستگاه و صنايع توليدات و آوردها دست عرضه زمينه

 ، داروسازي ، سالمت با مرتبط هاي زمينه و اجرايي هاي دستگاه و صنايع شاغلين بازآموزي خصوص در ريزي برنامه -10 ماده
  . پرستاري خدمات و توانبخشي زيست محيط اي حرفه بهداشت ، محيط بهداشت ، غذايي صنايع

  .  دانشگاه در كاربردي هاي آموزش امر در اجرايي دستگاههاي و صنايع متخصصين از استفاده -11 ماده

 اقدام صنايع از دانشگاه علمي هيأت اعضاي طرفه دو بازديد جهت الزم هاي ريزي برنامه به نسبت صنعت با ارتباط -12 ماده
  . گردد فراهم بيشتر دوطرفه هاي همكاري زمينه تا نمود خواهند

   اجرايي دستگاههاي يا و صنايع در تحصيل از فراغت از پس آنان اشتغال و دانشجويان جذب زمينه نمودن فراهم -13 ماده

 وظايف اجراي در كه نمايد واگذار مجرياني به را دانشگاه به واگذاري هاي طرح است موظف صنعت با ارتباط دفتر – 14 ماده
  . نگردد وارد خللي آنها مؤظف تحقيقاتي و آموزشي

 و اي دوره ميان هاي گزارش و داشته نظاره تحقيقات و آموزشي هاي برنامه اجراي مراحل تمام در صنعت با ارتباط دفتر – 15 ماده
  .  نمايد مي مطرح دانشگاه پژوهشي يا آموزشي شوراي جلسات در را ها طرح و ها برنامه نهائي

  .  خبري هاي رسانه طريق از صنعت با ارتباط دفتر اخبار و اطالعات انتشار – 16 ماده
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 در و دانشگاه پژوهشي معاونت يا و وي امضاي به و تنظيم دفتر مدير توسط دفتر هاي فعاليت با مرتبط مكاتبات كليه – 17 ماده

  .  رسد مي دانشگاه رئيس لزوم صورت

  .  شد خواهد نگهداري صنعت با ارتباط دفتر و پژوهشي معاونت بايگاني در دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر مكاتبات كليه – 18 ماده

 صنعت و دانشگاه مقوله با كه را مرتبط خارجي و داخلي كتب ، مجالت از علمي اي مجموعه است مؤظف دفتر مدير – 19 ماده
  .  نمايد گردآوري دفتر محل در و تهيه است مرتبط

 پرداخت مانع صنعت دانشگاه ارتباط دفتر با ارتباط در و مجري توسط اجرايي و تحقيقاتي و آموزشي طرحهاي اجراي – 20 ماده
  .  بود نخواهد علمي هيأت عضو فولتايمي حق

 پيشنهادات تواند نمي دفتر و بود خواهد محفوظ دهنده پيشنهاد براي پيشنهاد هرگونه حق حال هر به ابتكاري موارد در -21 ماده
  .  دهنده پيشنهاد خود  رضايت با مگر نمايد واگذاري دهنده پيشنهاد بجز حقوقي يا حقيقي اشخاص به را واصله

 كاري ساعت صورت به علمي هيات اعضاي اطالعاتي بانك ارتقا جهت علمي هيات اعضاي فعاليت كاركردوميزان -22ماده*
  . شد خواهد گواهي

  آموزشي يا و تحقيقاتي هاي طرح تاييد و تعيين نحوه

 قرارداد تحقيقاتي يا و آموزشي هاي برنامه خصوص در دولتي غير و دولتي ارگانهاي و صنعت با ميتواند دانشگاه فقط -1 ماده
  .  كند منعقد

 بررسي از پس صنعت يا و اجرايي دستگاه سوي از صنعت با ارتباط دفتر يا و دانشگاه به شده معرفي هاي برنامه و عناوين-2 ماده
 بعد مراحل به نسبت آموزشي يا و پژوهشي برنامه اجراي بر آموزشي يا و پژوهشي شوراي تأييد صورت در.  گردد مي ارجاع اوليه
  .  شد خواهد اقدام قرارداد و

 خود پيشنهادات علمي هيأت اعضاي يا و نموده اوليه توافق مجريان يا مجري با ، صنعت يا اجرايي دستگاه كه مواردي در -3 ماده
 از گردد، مي تكميل مجري توسط ابتدا كه نظر مورد پيشنهاد ، نمايد مي انتخاب را آن صنعت يا و اجرايي دستگاههاي و ارايه را

 لزوم صورت در و الزم هاي بررسي جهت دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر به سپس و منعكس پژوهشي معاونت به دانشكده طريق
  .  گردد مي انجام قرارداد انعقاد مراحل تصويب صورت در.  گردد مي ارايه پژوهشي شوراي در طرح

  .  باشد دانشگاه پژوهشي شوراي تأييد مورد و بوده دانشگاه علمي هيأت عضو بايد تحقيقاتي طرح مجري -4 ماده

 صورت در و داشته نظارت دانشگاه با اجرايي هاي دستگاه و صنعت بين منعقده قراردادهاي مفاد بر دانشگاه حقوقي امور – 5 ماده
  .  است انجام قابل تأييد
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 با قرارداد طريق از.  باشد داشته را دانشگاه در خود منتخب مجري با همكاري به تمايل كارفرما كه هايي طرح كليه – 6 ماده

  . گردد مي ذكر كارفرما منتخب مجري نام مذكور قرارداد در پذير امكان دانشگاه

 نامه پايان قالب در پژوهشي هاي طرح انجام جهت را الزم هاي هماهنگي است  مؤظف دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر  -7 ماده
  .  دهد انجام دانشجويي هاي

  قراردادها تنظيم) و

 تعهدات خسارت جبران ، ها بخشنامه و قوانين رعايت ، دانشگاه منافع و مصالح كارفرما و دانشگاه فيمابين قرارداد تنظيم در -1 ماده
 بايد ديگر حقوقي نكات و اختالف حل بيني پيش ، قانوني كسورات ، قرارداد موضوعات ، قرارداد مدت ، مجري و كارفرما
  .  شود تدوين دانشگاه حقوقي وامور صنعت با ارتباط دفتر توسط مربوطه فرم. گردد رعايت

 قابل ، دانشگاه حقوقي امور تأييد درصورت و تهيه مشترك بطور كارفرما و صنعت با ارتباط دفتر توسط قراردادها فرم -2 ماده
  .  است دانشگاه حقوقي امور قرارداد مفاد تأييد مرجع.  بود خواهد انعقاد

 تام نماينده يا و ديگر طرف از دانشگاه رئيس و طرف يك از اجرايي دستگاه يا و صنعت رئيس امضاء به بايد قرارداد -3 ماده
  .  برسد آنها االختيار

 الزحمه حق پرداخت نحوه ، مجري وظايف آن در كه كند مي منعقد ديگري قرارداد دانشگاه در طرح مجريان با دانشگاه – 4 ماده
  .  است شده بيان ديگر موارد و

  ها پرداخت و ها هزينه) ز

  . گردد مي پرداخت طرح مجري به اجرايي هاي هزينه كليه -1 ماده

 دفتر اجرايي و تحقيقاتي طرحهاي بررسي كميته عهده به پرسنلي و تجهيزاتي و تداركاتي هاي هزينه درباره گيري تصميم -2 ماده
  .  بود خواهد دانشگاه با صنعت ارتباط

  :  شامل كميته اعضاي

   دارو و درمان معاونت نماينده-4                           دانشگاه پژوهشي معاونت نماينده                -1

   دانشگاه حقوقي نماينده -5                           صنعت با ارتباط دفتر مسئول                -2

    دانشگاه پشتيباني معاونت نماينده -6                    نظر مد آموزشي گروه اعضاي از نفر يك                -3
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  . شود مي واريز دانشگاه پژوهشي معاونت پرداختي هاي حساب به صنعت از دريافتي مبالغ -3 ماده

 پشتيباني و صنعت يا ارتباط دفتر هاي برنامه تقويت جهت در مابقي و كسر را سري باال هاي هزينه است مؤظف دانشگاه – 4 ماده
  .  دهد اختصاص آن از

 مي باقي دانشكده يا و طرح مجري آموزشي گروه در و محسوب دانشكده اموال جزء طرح اجراي از پس اموالي تجهيزات -5 ماده
  .  ماند

 از  صحيح استفاده مسئوليت حال هر به.  بود خواهد وتجهيزات وسايل ، امكانات از استفاده بر ناظر صنعت با ارتباط دفتر -6 ماده
  .  است طرح مجري عهده بر تجهيزات و وسائل

  

  .است شده اضافه فوق متن به*

  .است بررسي تحت و  پيگيري حذف براي #

 و كارآموزي و دانشگاه باصنعت ارتباط  شورا, ها كميته( مختلف قسمتهاي  كار انجام نحوه ها قرارداد و دستورالعمل و نامه آئين
 بعداز و  تهيه   جداگانه طور به....) خدمات و  خصوصي بخش با پژوهش و صنايع با مدت بلند و مدت كوتاه  آموزش امور

  .گرديد خواهد اجرائي  دانشگاه امنا هيئت و رئيسه  هيئت تصويب

    

   


