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 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پیراپزشکی

 

 بسمه تعالی

 

 

     شیوه نامه اجرایی                                                                                                             

 پیراپزشکی شعبه دانشکده مرکزرشد فناوری سالمت  نام مرکز:

Incubator Center of Allied Medical Sciences (ICAMS) 

 

 تعاریف  -1ماده

که در زمینه های مختلف منتهی به فناوری سالمت  : مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای مرکز رشد 1-1

  اهداف پژوهشی و اقتصادی مبتنی بر دانش و فن را دنبال می کند. ود فعالیت می نمای

 : این خدمات شامل

 تامین محل   -

 خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطالع رسانی  -

 خدمات مدیریتی، پروژه یابی و بازاریابی  -

 خدمات مشاوره ای، آموزشی و تخصصی  -

  فناور  واحدهایبا توسعه  و ارتقای  سایر خدمات مرتبط  -

 

به واحد هایی گفته می شود که دارای هویت حقوقی مستقل بوده و از نظر تخصصی مرتبط با اهداف مرکز :  واحد های فناور 1-2

کاربردی توسعه ای، طراحی، انتقال فناوری و ارایه خدمات تخصصی در   و در زمینه تحقیقات می باشد   پیراپزشکیرشد فناوری سالمت 

 و تجاری سازی نتایج تحقیقات فعالیت می کند.  لوصمححوزه سالمت و فعالیت در جهت تولید 

 ، طبقه پنجمدانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 11 پالک: تهران، خیابان قدس، کوی فردانش، آدرس  1-3
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 اهداف مرکز  -2 ماده

 جذب وتبدیل ایده ها، ابتکارات و نوآوری ها در جهت تجمیع دستاوردهای تحقیقاتی و تولید محصول  -1

 ایجاد زمینه حمایت از نوآوری و خالقیت نیروهای محقق در بخش های تخصصی دانشکده  -2

 مدار و محصول محور  فضای مناسب جهت توسعه و گسترش ایده های دانشایجاد  -3

 توسعه و گسترش ارتباطات برون سازمانی به منظور جذب گرنت، معرفی محصوالت و تجاری سازی آنها  -4

 توانمند سازی دانشجویان و دانش آموختگان به منظور ورود به فضای کسب و کار  -5

  فناورانه محصوالت و ها نوآوریجهت معرفی حمایت، هدایت و سمت دهی در -6

 

 مرکز رشد  وظایف -3 ماده

تهیه و ارایه طرح هایی جهت ورود به در راستای دانش آموختگان و دانشجویان  اساتید، کارکنان، آموزش، توانمند سازی، و بازآموزی -1

 فضای کسب و کار 

دهی به منظور تولید سمت در جهت تعیین اولویت ها و برنامه ریزی برای نیاز سنجی پژوهشی از گروه های تخصصی دانشکده  -2

 محصول

 طرح های اجرایی و تخصصی محصول محور در حوزه های موجود در دانشکده   ارایه خدمات و مشاوره در زمینه -3

ایجاد ارتباط بین سازمان های مرتبط، مراکز تحقیقاتی و سایر موسسات )در قالب تفاهم نامه تایید شده مرکز رشد فناوری سالمت  -4

 پیراپزشکی(  

 معرفی یافته ها و تولیدات علمی و محصوالت به سازمان ها یا موسسات مرتبط  -5

 تشکیل کمیته علمی اساتید -6

 و کارکنان کمیته دانشجویان تشکیل  -1

 طراحی سایت و بانک اطالعاتی روزآمد مرکز رشد فناوری سالمت پیراپزشکی -8
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  مرکز رشد چارت سازمانی و  ارکان -4ماده 

 

 وظایف رییس مرکز رشد تعریف و :5 ماده

معاون مرکز فعالیت های رییس مرکز رشد همان رییس دانشکده است که عضو اصلی شورای مرکز بوده و بر  تعریف:  1-5

  ای تابعه آن ها نظارت دارد.هواحد و کمیته های مرکز ، رشد

 وظایف رییس مرکز رشد:   2-5

 اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق شیوه نامه اجرایی، اساسنامه مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه و آیین نامه های مصوب -1

 ای حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها با اهداف پیش بینی شده نظارت بر فعالیت کمیته های مستقر در مرکز رشد بر -2

 و توسعه کمیته ها ایجاد زمینه های الزم برای ارتقا  -3

 برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم در رابطه با تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد  -4

 با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد -5

 به شورای مرکز رشد ارایه گزارش عملکرد سالیانه  -6

 تراز مالی و ساالنه مرکز رشد بررسی و نظارت بر  -1

 صدور حکم برای اعضای شورای مرکز رشد دانشکده  -8
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 : ترکیب شورای مرکز رشد6ماده 

 (دانشکده)رییس  رییس مرکز رشد -1

 مدیر دفترارتباط با صنعت  -2

 با صنعت دفتر ارتباط   یک نفر از کارشناسان -3

 معاون مرکز رشد  -4

داخل یا خارج از دانشکده و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ترجیحا از کمیته  شاغل در نفر از اعضای هیات علمی سه -5

 رییس مرکز رشد به انتخاب تخصصی اساتید 

 انش بنیان به تشخیص رییس مرکزشرکت های خصوصی و در از مدیران یک نف -6

 یک نفر از خیرین حوزه سالمت  -1

 

 وظایف شورا:  1 ماده

 های علمی و فناوری مرکز رشد  پیشنهاد تصویب سیاست -1

 پیشنهاد برنامه مالی  -2

 مالی اولیه برای مرکز رشد بررسی و تصویب برنامه   -3

 نامه های اجرایی مرکز رشد تدوین آیین   -4

 تصویب صالحیت واحد های فناور جهت استقرار در مرکز رشد   -5

 بررسی عملکرد ساالنه مرکز رشد   -6

  پیشنهاد انحالل مرکز رشد به رییس سازمان موسس  -1

 دانشکده پیشنهاد اصالح یا تغییر شیوه نامه مرکز رشد فناوری سالمت به رییس مرکز رشد  -8

 به افراد عضو در کمیته ها به رییس مرکز رشد   پیشنهاد احکام مربوط -9

 بررسی و تایید نهایی طرح های مصوب کمیته های مرکز رشد  -10

 تصویب فرایند های ارتباطی واحد های تایید شده مرکز رشد به منظور بهینه سازی عملکردها  -11
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 شورای مرکز رشد()دبیر معاون مرکز رشد وظایف تعریف و : 8ماده 

 نیز می باشد. دبیر شورای مرکز رشدمعاون مرکزرشد همان معاون پژوهشی دانشکده است که به عنوان تعریف:  1-8

 وظایف :  2-8

 رشد مدیر اجرایی مرکزعملکرد و ارزیابی  نظارت  -1

 از طریق برگزاری جلسات منظم با مسوولین کمیته ها نظارت وارزیابی کمیته های تخصصی مرکز رشد  -2

 مصوبه های شورای مرکز رشد به کمیته های تخصصی غ ابال -3

 مستمر و متقابل با واحد های فناور  ارتباط  -4

 جمع بندی گزارش عملکرد ها و ارایه به رییس مرکز  -5

 نهاییجهت تصویب  ارایه طرح های تایید شده در کمیته تخصصی به شورای مرکز رشد -6

 به شورای مرکز رشد نهایی جهت بررسی و تصویب مصوب در کمیته پشتیبانی  پروژه های خدماتی پیشنهادی ارایه -1

 

 وظایف مدیر اجرایی تعریف و   :9ماده 

حکمی مدیر اجرایی شخصی است حقیقی که با پیشنهاد معاون مرکز معرفی شده و با تایید رییس مرکز طی : تعریف 1-9

 گردد. می معرفی 

 : وظایف: 2-9

 شورای مرکز هماهنگی جهت برگزاری جلسات  -1

 شورای مرکز پیگیری انجام مصوبات صورتجلسات  -2

 و مرکز رشد دانشگاه و واحد های ستادی مرتبط پیگیری امور مربوط به ارتباط بین مرکز رشد فناوری سالمت پیراپزشکی  -3

 ها و کمیته ها پیگیری امور مربوط به قراردادها، تفاهم نامه  -4

 سالیانه مرکز تدوین گزارش عملکرد  -5
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  کمیته های مرکز : 11ماده

توسعه  مدیریت" و "پشتیبانی"،  "ییدانشجو"،  "اساتید صصیتخ کمیته" مرکز رشد فناوری سالمت پیراپزشکی دارای چهار

 می باشد که هر یک به تفکیک در ذیل تعریف شده و وظایف آنها ذکر گردیده است.  "و تجاری سازی

 کمیته تخصصی اساتید  1-11

 : تعریف  1-1-11

: این کمیته متشکل از اعضای هیات علمی و متخصصین حوزه فناوری سالمت و پیراپزشکی است که شاغل در داخل دانشکده و یا تعریف

 پیشنهاد و با توافق افراد پیشنهاد شده و رییس مرکز رشد، احکام مربوطه صادر میگردد.  رشد ی مرکزخارج از آن بوده و توسط شورا

و ارتباط با صنعت است. وظایف  (TR&D) ، آموزش و پژوهش، تحقیق و توسعه فناوریلبین المل :این کمیته متشکل از چهار واحد

 هریک از این واحد ها در ذیل آمده است: 

 وظایف کمیته تخصصی اساتید  2-1-11

 واحد بین الملل:  1-2-1-11

شناسایی و برقراری ارتباط با مراکز تحقیقاتی بین المللی و دانشگاه های خارج از کشور به منظور آشنایی با علوم و نوآوری  -1

 های روز دنیا در حوزه فناوری سالمت و پیراپزشکی و حرکت در جهت انجام پروژه های مشترک محصول محور 

های تخصصی پیراپزشکی به منظور ایده آفرینی و تدوین پروژه های جدید و ایجاد ارتباط با مشاوران بین المللی در حوزه  -2

 نوآور 

برگزاری جلسات مشاوره الکترونیکی از راه دور برای تحلیل ایده های برتر ارایه شده به مرکز و حرکت در جهت تبدیل ایده  -3

 ها به پروژه های محصول محور 

 دانشگاهی المللی مشترک بین  تالش در جهت جذب گرنت و انجام پروژه های -4

اطالع رسانی درباره امکانات موجود در زمینه آموزش مجازی، فرصت های مطالعاتی در خارج از کشور و شرکت در کنگره  -5

  برای اساتید در راستای جذب گرنت و پروژه کوتیتل دانشگاههای خارج از کشور 

 تشکیل جلسات منظم اتاق فکر با حضور اساتید داخلی و بین المللی به منظور خلق و پرورش ایده های نو  -6

 : آموزش و پژوهشواحد  11 -2-2-1

برگزاری کارگاه های توانمند سازی اساتید، کارکنان و دانشجویان دوره های تکمیلی در حوزه های مرتبط با خلق ایده،  -1

 و ارتباط با مراکز ملی و بین المللی   Business Plans تدوین جذب گرنت، طراحی و 
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  پروپوزال نویسی به منظور جذب گرنت برگزاری کارگاه های  -2

 مشارکت در طراحی سایت  -3

 تشکیل جلسات منظم اتاق فکربه منظور ارتقا عملکردهای آموزشی و پژوهشی و خلق ایده های نو  -4

 

  Technology Research & Development Department فناوری واحد تحقیق و توسعه3-2-1-11

،  هوش تجاریی و ارتباطی، مرکز رشد مانند فناوری اطالعات این واحد متشکل از متخصصین فناوری های مرتبط با حوزه علمی

ه ای مرکز متخصصین حوزه های مختلف مرتبط به منظور هدایت فعالیت های بین رشت گردهمایی گیم ها و ،هوش مصنوعی

 رشد و حرکت به سوی محصوالت مشترک 

 

 واحد ارتباط با صنعت:   4-2-1-11

  دانشگاهبا صنعت  با دفتر ارتباط  توانمندی های دانشکده معرفی -1

 طرح های پژوهشی مرتبط با صنعت قالب تکمیلی در پایان نامه های تحصیالت جهت تبدیل در و برنامه ریزی هدایت  -2

  شورای مرکز رشدطی صورتجلسه تنظیمی به  و ارایه نتایج در ارتباط با صنعت  های واصله طرحبررسی  -3 

 افزایش پروژه های تحقیقاتی مرتبط با صنعت خلق ایده های نو در راستای  تشکیل جلسات منظم اتاق  فکر به منظور -4

 

 کمیته دانشجویی:  2-11

 :تعریف  1-2-11

دانشجویان مقاطع مختلف دانشکده پیراپزشکی و یا دانشجویان عالقمند خارج از دانشکده : این کمیته متشکل از تعریف

و با حکم رییس مرکز تعیین می  با تایید شورای مرکز رشد که پیراپزشکی تحت سرپرستی یکی از اعضای هیات علمی دانشکده

 گردد. 

  : وظایف 2-2-11

 کمیته به منظور خلق ایده اتاق فکر تشکیل جلسات منظم  -1

 کمیته علمی با نظارت  برگزاری استارت آپ ها توسط دانشجویان -2

 مشارکت در برگزاری جشنواره های سالیانه جهت معرفی محصوالت  -3
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ارایه منتورینگ دانشجویی جهت ثبت ایده ها و پتنت ها و آشنایی دانشجویان جدیدالورود با فعالیت های کمیته دانشجویی  -4

 مرکز رشد 

 ایجاد زمینه مشارکت دانشجویان داخلی و بین المللی عالقمند با مهارت ویژه در ثبت، توسعه و محصوالت مرکز رشد  -5

 

 کمیته پشتیبانی:  3-11

 تعریف:1-3-11

رییس این کمیته متشکل از رییس مرکز رشد، معاون مرکز رشد، مدیر اجرایی مرکز رشد، و رییس امور اداری دانشکده و  

  حسابداری می باشد.

 وظایف:  2-3-11

 برآورد هزینه های جاری و جانبی مرکز  -1

 بررسی درخواست ها و امور پشتیبانی مرکز  -2

 بررسی اولیه پروژه های خدماتی درخواستی از مرکز رشد  -3

 مالی مرکز رشد -تدوین پیش نویس آیین نامه های اداری -4

 بررسی و اراِیه گزارش در خصوص قرارداد ها و تفاهم نامه ها  -5

 تدوین و تنظیم قرارداد ها و تفاهم نامه ها با همکاری مدیر اجرایی  -6

 مرکز رشد فضای مناسب برای تدارک و آماده سازی  -1

 جذب منابع مالی و تجهیزاتی از نهاد های مربوطه و خیرین  -8

 تهیه تراز مالی سالیانه مرکز رشد  -9

 وعقد قراداد ها و تفاهم نامه ها   تمهید مقدمات الزم جهت انجام هماهنگی جلسات -10

 توسعه و تجاری سازی مدیریت : کمیته 4-11

  :تعریف 1-4-11

کمیته( که مصوب مرکز و اعضای هیات علمی متخصص شاغل در  3این کمیته متشکل از نمایندگانی از سایر کمیته ها )

 دانشکده و یا خارج از دانشکده که دارای سابقه فعالیت در این زمینه هستند می باشد. 
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 : وظایف  2-4-11

 محصول محور  های  جذب گرنت پروژهکز علمی و صنعتی مرتبط برای اایجاد زمینه ارتباط  با مر -1

 انجام تمهیداتی برای ارایه محصوالت پروژه های انجام شده  -2

 در شورای مرکز رشد  جذب گرنت برای ایده های مصوب -3

 انجام اقدامات برای ثبت پتنت پروژه های منتج به محصول  -4

 از طریق معاون مرکز  مرکز رشدارایه نتایج حاصل از ثبت پتنت، بازاریابی به شورای  -5

 تشکیل جلسات منظم اتاق  فکر به منظور گردآوری ایده های نو در راستای جذب گرنت برای پروژه های موجود  -6

 

اصالح و  ز قابلها در شورای مرک : مفاد شیوه نامه بنا به پیشنهاد هر یک از کمیته ها و واحد های تابعه آنتبصره

 بازبینی است. 

 

  به تصویب رسید. 1391تدوین و در مرداد  در جلسات کمیته موسس مرکز رشداین شیوه نامه 

 

 

 


