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 فناوری سالمتتفاهم نامه ایجاد مرکز رشد 

 شعبه دانشکده پیراپزشکی

 

در راستای سیاست های دانشگاه علوم پزشکی تهران مبتنی بر توسعه اقتصاد دانش بنیان، تاسیس مراکز رشد و حمایت 

هم در گرو ایجاد از ایده ها و طرح های فناورانه در دستور کار معاونت فناوری دانشگاه قرار گرفته که انجام این م

 زیرساخت های الزم در دوران شروع فعالیت خود می باشد.

یکی از مهمترین این زیرساختها، راه اندازی مراکز رشد واحدهای فناوری است. از این رو با استعانت از ایزد متعال تفاهم نامه 

و دومین جلسه ی کمیته ی فناوری  ی توسعه ی مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران برابر مصوبه ی سیراستا در ای

)رییس مرکز(  عبدالهی اصل اکبر دکترمرکز رشد فناوری سالمت به نمایندگی جناب آقای  بین  61/5/6931دانشگاه مورخ 

 دکتر وحید چنگیزینامیده میشود و از سوی دیگر دانشکده پیراپزشکی به نمایندگی جناب آقای طرف اول که از این پس 

 .نامیده میشود منعقد میگرددطرف دوم )رییس واحد( که از این پس 

به عنوان مرکز رشد وابسته  هدف از این تفاهم نامه شروع فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور شعبه دانشکده پیراپزشکی

 .ی( مرکز رشد فناوری سالمت میباشد)اقمار

 :موضوع تفاهم نامه -6ماده 

مرکز رشد طرف دوم در  و استفاده از مجوز مرکز رشد طرف اول به منظور تمهید مقدماتعبارتست از مشارکت، همکاری 

  ارتباط با موارد زیر:

 ه و استقرار در مرکز رشد طرف دومکمک به جذب و پذیرش صاحبان ایده های فناورانه در سطح منطق -6

ترویجی و توانمندسازی، نمایشگاه  -آموزشیتخصصی، کارگاههای  -همکاری و حمایت در برگزاری سمینارهای علمی -2

 و جشنواره ها با محوریت فعالیت های مرکز رشد طرف دوم.

 حمایت و اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک -9

 

 تاریخ:

 شماره:

 بسمه تعالی

 دانشکده  پیراپزشکی                                                                              
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 :تعهدات-2ماده

 تعهدات مشترک:

 برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی، مهارتهای فنی مورد نیاز برای واحدهای فناور -6

 تبادل تجربیات، دانش و اطالعات و استفاده متقابل از امکانات، ظرفیتها و توانمندیها -2

 حمایت از برگزاری همایشهای منطقه ای و ملی مرتبط با مراکز رشد -9

 انجام خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناور توسط طرفین -4

 تعهدات طرف اول:       

حد و مسئول راه اندازی مرکز رشد طرف دوم در شورای مرکز رشد طرف اول)مرکز رشد فناوری دعوت از رئیس وا-6

 سالمت دانشگاه( به منظور بررسی و پذیرش طرحهای فناورانه طرف دوم

 کمک به مستندسازی روند پذیرش هسته ها و واحدهای فناور طرف دوم-2

 مد شرکتهای فناور خصوصی و مستقر در شعبهانجام هماهنگی های الزم به منظور رفع موانع رفت و آ-9

 تالش در جهت به خدمت گرفتن ظرفیتهای دانشگاه برای ارائه تسهیالت الزم-4

 عدم حق واگذاری انجام تعهدات موضوع تفاهم نامه به غیر جزئا یا کال-5

امه و اجرای تعهدات خود اهم نالف، حق تعلیق در انجام موضوع تفطرف اول تحت هیچ عنوان حتی در زمان بروز اخت-1

 را ندارد

میلی به حوزه های در الویت قرار دادن عناوین تحقیقاتی پیشنهادی طرف دوم و هدایت پایان نامه های تحصیالت تک-1

 ارتباط با صنعت

 تعهدات طرف دوم:

 اختصاص فضای مورد نیاز مرکز رشد-6

 نهایجاد زمینه برای جلب و استقرار ایده ها و طرحهای فناورا-2

حمایت از هسته ها و واحدهای مستقر در مرکز رشد منطبق بر اساس نامه، شیوه نامه اجرایی، آیین نامه پذیرش و -9

 استقرار هسته ها و واحدهای فناور

 حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با موضوعات پیشنهادی مرکز رشد-4

 ولتهیه برنامه کسب و کار مرکز رشد با همکاری طرف ا-5

 تامین نیروی انسانی مناسب و واجد صالحیت-1

 بررسی پیشنهادات برگزاری دوره های آموزشی و اعالم نتیجه به طرف اول-1

 ایجاد تسهیالت جهت بازدید اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان از مرکز رشد-8

و ارتباط با  مدیریت توسعه فناوری ارسال گزارشات و مستندات مرکز رشد هسته ها و واحدهای فناور به طرف اول و -3

 صنعت دانشگاه

 تاریخ:

 شماره:
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 :روش اجرایی تفاهم نامه -9ماده 

به عنوان  محمد نیک پوری نماینده طرف اول و جناب آقای برای تسریع در اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه، معرف-6

 اجرای مفاد تفاهم نامه می شوند. نماینده طرف دوم ضروری بوده و این نمایندگان مسئول پیگیری و

نمایندگان طرفین هر ماه یکبار جلسه مشترک با دستور کار ارائه گزارشی از اجرایی شدن موضوعات تفاهم نامه برگزار -2

 می کند

پس از برگزاری جلسه مشترک نمایندگان نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام و در بایگانی مرکز رشد نکهداری می -9

 کنند.

صورتی که اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک منجر به دستیابی دانش فنی، دستاورد و اختراع گردد، نتایج امر و  در-4

 قرارداد جداگانه ای منعقد می گردد. طی سهم طرفین در اجرا و نحوه تامین هزینه ها،

 

 :هزینه های تفاهم نامه-4ماده

آموزشی، برگزاری کارگاهها، همایش ها، نشست های علمی و هزینه های اجرایی طرحهای پژوهشی، برنامه های -6

جشنواره ها، نمایشگاهها بر حسب مورد، بررسی و بر اساس توافق طرفین از محل بودجه پژوهشی واحدها تامین می 

 شود.

ارداد تبصره یک: در صورتی که طرف دوم توان حمایت مالی از هسته ها و واحدهای فناور را نداشته باشد، در قالب قر

 جداگانه با طرف اول نسبت به تامین اعتبار اقدام می کند.

هزینه های داوری، پذیرش، استقرار و حمایت از واحدهای مستقر در طرف دوم منطبق بر اساس نامه، آیین نامه -2

 اجرایی مراکز رشد پس از تایید در شورای مرکز رشد، از محل بودجه پژوهشی واحد طرف دوم تامین می شود.

 بصره دو: حق باالسری مترتب از قرارداد استقرار هسته ها و واحدهای فناور متعلق به مرکز رشد طرف دوم خواهد بود.ت

 تبصره سه: در صورت تامین اعتبار از سوی طرف اول، حق باال سری به هر دو طرف تعلق می گیرد.

 

 :مدت تفاهم نامه -5ماده

 سال شمسی معتبر است. 9به مدت  6/8/6433 لغایت 93/1/6931مه از تاریخ این تفاهم نا

 

 شرایط تفاهم نامه: -1ماده

تفاهم  1طرفین تفاهم نامه تحت هیچ عنوان حق فسخ و تعلیق آنرا نداشته و در صورت بروز مشکل منطبق بر ماده -6

 نامه اقدام خواهند نمود.

 می کند.این تفاهم نامه از هر حیث از مقررات عمومی حاکم بر طرف اول تبعیت -2

 مسئول مرکز رشد طرف دوم باید از اعضای هیئت علمی دانشگاه باشد.-9

 تاریخ:

 شماره:
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 :حل اختالف -1ماده

در صورت بروز اختالف در اجرای این تفاهم نامه، مدیریت امور حقوقی دانشگاه به عنوان مرجع حل اختالف تعیین شده و 

 .ای صادره قطعی و الزم االجرا استر

 

 :رس ماژوروف -8ماده

در صورت بروز حوادث قهریه و بالیای غیر منتظره )سیل، زلزله، آتشفشان، طوفان و ...( چنانچه انجام تفاهم نامه غیر 

ممکن باشد، تفاهم نامه فسخ خواهد شد. چنانچه این حوادث باعث تعلیق در انجام موضوع تفاهم نامه شود، اگر مدت 

اول حق فسخ تفاهم نامه را خواهد داشت و در صورتی که مدت تعلیق کمتر از مدت ذکر تعلیق بیش از دو ماه باشد، طرف 

 شده باشد، دانشگاه مکلف به انجام موضوع تفاهم نامه می باشد و مدت تعلیق به مدت تفاهم نامه افزوده خواهد شد.

 

 آدرس طرفین جهت مکاتبات:  -3ماده 

، 26، طبقه چهارم واحد6541ار کشاورز، ساختمان مراکز تحقیقاتی، پالکطرف اول: خیابان کارگر شمالی، نرسیده به بلو

 86199193تلفن: 

 یک دانشکده پیراپزشکی، طبقه پنجم غربی،خیابان قدس، کوچه فر دانش، ساختمان شماره  طرف دوم: بلوار کشاورز،

 88382182 تلفن:فناوری سالمت شعبه دانشکده پیراپزشکی،  مرکز رشد

تهیه و تنظیم گردیده که پس از امضای طرفین  28/1/6931نسخه در تاریخ  2تبصره در  9ماده و  3در این تفاهم نامه 

 تمام نسخ آن حکم واحد را داشته و برای طرفین الزم االجرا است.

 

 

 

 

 

 مهر و امضای طرف دوم                   مهر و امضای طرف اول                                                                 

 دکتر وحید چنگیزی                                                                                     اکبر عبدالهی اصلدکتر 

 کیرییس دانشکده پیراپزش                        سرپرست مرکز رشد فناوری سالمت                                      

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 تاریخ:

 شماره:


