بنام خدا

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران
معاونت تحقيقات و فناوري

مجموعه آيين نامهﻫا و مقررات
مهر ١٣٩٩

١

آيين نامه بررسي طرح ﻫاي تحقيقاتي
ﻣﻘﺪﻣﻪ
نظر به اهميت تحقيقات و فناوري در دانشگاه ،با توجه به نقشه جامع علمي و نقشه جامع سﻼمت كشور و ماموريت اين
دانشگاه در چارچوب فوق و اهتمام اعضاي هيئت علمي و ساير واجدان صﻼحيت در انجام پروژه هاي تحقيقاتي و فناوري،

اين آئين نامه به منظور كمك به تحقق ماموريت محوري ،محصول محوري و هدفمندي و نيز تسهيل روند بررسي و
جلوگيري از اتﻼف بي مورد وقت و تضمين كيفيت طرحهاي تحقيقاتي تدوين و به مورد اجرا گذاشته ميشود.
ﻣاده  : ١سياست گذاري كلي و تعيين اولويتهاي پژوهشي و هدايت و نظارت امور پژوهشي دانشگاه به عهده معاونت

تحقيقات و فناوري و شوراي پژوهشي دانشگاه بوده و اين سياست ها و اولويتهاي تعيين شده پس از ابﻼغ توسط معاون تحقيقات
و فناوري مي تواند به عنوان معياري در بررسي و پذيرش طرحها مورد توجه قرار گيرد.
ﻣاده  : ٢اختيارات معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه در بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي به دانشكده ها ،مراكز
تحقيقاتي ،پژوهشكده ها و واحدهاي توسعه تحقيقات باليني مراكز آموزشي درماني واجد شرايط تفويض مي گردد.
تبصره  :١با وجود اين تفويض اختيار  ،معاونت تحقيقات و فناوري و شوراي پژوهشي دانشگاه اختيار خود را بعنوان

تصميم گيرنده نهايي در خصوص طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه از خود سلب ننموده و تمامي موارد در مراحل بررسي
كيفيت طرح توسط معاون تحقيقات و فناوري  ،طرح هاي مشمول ماده مزبور نيز مي تواند مورد بررسي و تصميم گيري
نهايي معاون و يا شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گيرد.
تبصره  :٢چنانچه پس از بازخورد هاي متناسب  ،استانداردهاي تصويب طرح از سوي دانشكده  ،مراكز ،پژوهشكده ها
و واحد هاي توسعه تحقيقات باليني لحاظ نشود لغو تفويض اختيار فوق الذكر مورد بررسي و اجرا قرار مي گيرد.
ﻣاده  : ٣مجري طرح متعهد ميشود به ازاي هر  ٣٠ميليون ريال اعتبار طرح پژوهشي ٥ ،امتياز پژوهشي از طريق چاپ
و يا پذيرش مقاﻻت و ساير فعاليتها حداكثر پس از سه سال از خاتمه طرح براي دانشگاه كسب نمايد .البته تاكيد مي شود
از هر طرح تحقيقاتي حداقل يك مقاله به چاپ برسد .كه در صورت عدم كسب امتياز چاپ مقاله به ازاي مبلغ مصوب،
تصويب طرح جديد در مرحله اول با الزام چاپ مقاله براي تسويه حساب خواهد بود و در صورت تحقق اين امر تا زمان

كسب امتياز پژوهشي حاصل از چاپ مقاﻻت طرح هاي مصوب قبلي ،طرح جديد تصويب نخواهد شد.

تبصره  :٣مﻼك تعيين امتياز دستاورد پژوهشي ،آئين نامه ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهها سال  ٩٤مي باشد.
تبصره  :٤در صورتي كه خروجي طرح تحقيقاتي ثبت اختراع باشد معادل سازي آن بدينصورت خواهد بود كه هر
ثبت اختراع داخلي معادل يك مقاله  Scopusو هر ثبت اختراع بين المللي و  PCTمعادل يك مقاله  ISIمي باشد.
ﻣاده  : ٤مراحل كلي بررسي طرحهاي تحقيقاتي به شرح ذيل تعيين ميگردد:
الف -تدوين دقيق طرح تحقيقاتي در پرسشنامه هاي استاندارد دانشگاه )پروپوزال( توسط محقق )محققان( در سامانه

اتوماسيون تحقيقات و ارائه آن به مدير گروه مربوطه و تائيد آن و ثبت در گروه .درخصوص اعضاي هيئت علمي پژوهشي

٢

)با توجه به مصوبه شوراي محترم دانشگاه مورخ  ٩٦/١٠/٢٤مبني بر همتراز بودن نقش مدير گروه و رييس مركز تحقيقات(

مسوليت تائيد اوليه طرح برعهده رييس مركز تحقيقات مي باشد و نياز به تاييديه گروه ندارد.

ب -بررسي طرح در گروه و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشكده ،مراكز توسعه تحقيقات باليني و يا مراكز تحقيقاتي

مصوب دانشگاه و يا مركز آموزشي درماني به درخواست مجري اول در صورت تصويب طرح در گروه؛

ج -در مواردي كه گروههاي آموزشي براساس آئين نامه مربوطه كامل نميباشد ،مسئوليت بررسي طرحها به عهده
شوراي پژوهشي واحد مربوطه ميباشد.
د -ارسال طرح به داوران تخصصي داخل دانشگاه و اخذ نظر حد اقل دو داور .
هـ  -بررسي طرح در شوراي پژوهشي دانشكده ،مراكز تحقيقاتي ،پژوهشكده ها  ،و واحد توسعه تحقيقات باليني و

ارسال طرح تصويب شده به همراه كليه مستندات به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه جهت نهايي كردن هزينه
اجرايي و قرارداد اجراي طرح.
و -معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه قبل از امضاي قرارداد طرح هاي ارائه شده از سوي هر عضو محترم هيئت علمي
)يا ساير محققان( وضعيت انتشار نتايج طرح را در مجﻼت معتبر علمي مورد امعان نظر قرار داده و در صورت عدم انتشار،
تﻼش خواهد كرد مساعدت ﻻزم را براي تحقق آن به عمل آورد .پس از اين تمهيدات در صورتي كه معاون تحقيقات و

فناوري عدم توفيق در اين امر را ناشي از اهمال مجري تشخيص دهد در هزينه كرد طرح هاي بعدي لحاظ خواهد شد.
تبصره  : ٥با توجه به عدم نياز به تاييديه گروه در خصوص طرح هاي اعضاي هيئت علمي پژوهشي و نقش رييس
مركز تحقيقات ،روساي مراكز تحقيقاتي در رابطه با طرح هاي مربوط به اعضاي هيئت علمي پژوهشي موظفند پس از
دريافت پرسشنامه طرح تحقيقاتي از سوي هر يك از اعضا ،ضمن ثبت آن در دفتر مركز حداكثر ظرف مدت دو تا چهار

هفته نسبت به بررسي آن اقدام و نتيجه را به محقق )محققان( اعﻼم نمايند.
تبصره  : ٦در صورتي كه موضوع تحقيق فقط در تخصص عضو مجري طرح بوده و ساير اعضا در آن زمينه سابقه

نظري يا عملي فعاليت نداشتند ،بررسي طرح در گروه از لحاظ كليات متدولوژي و اجرايي بودن و با توجه به امكانات و
ظرفيت هاي گروه بوده و كافي نبودن امكانات گروه ،براي بررسي دقيق طرح در نامه ارجاعي به شوراي باﻻتر مورد

تصريح قرار گيرد.

تبصره  : ٧در صورت عدم توافق بين مجري )مجريان( و اعضاي گروه يا شوراي پژوهشي مركز در خصوص ايرادات

احتمالي مطروحه ،مدير گروه يا شوراي پژوهشي مركز ايرادات را كتباً به مجري اعﻼم و پس از دريافت پاسخ وي مشروح
آنرا به پيوست پرسشنامه به شوراي باﻻتر ارجاع مي دهد.
تبصره  : ٨در صورت رد طرح در گروه ،مدير گروه يا رييس مركز تحقيقات موظف است نتيجه بررسي و مشروح
دﻻيل رد طرح را كتباً به مجري اعﻼم نمايد .مجري )مجريان( در صورت عدم پذيرش دﻻيل رد ،مي تواند با پيوست كردن

پاسخ خود ،پرسشنامه را تحويل گروه داده و توسط مدير گروه يا رييس مركز تحقيقات به شوراي باﻻتر ارسال نمايد تا
مورد داوري و بررسي قرار گيرد.

٣

تبصره  :٩در مواردي كه كليه اعضاي يك گروه عضو يك مركـز تحقيقـاتي باشنـد و مديـرگروه رئيس مركز باشد

كليه مراحل بررسي و تصويب طرح با مسئوليت رئيس مركز مربوطه انجام مي شود.

تبصره  : ١٠مدير گروه ،شوراي گروه ،معاون تحقيقات و فناوري و شوراي پژوهشي واحد موظف به بررسي دقيق

كمي و كيفي مواد و وسايل مورد نياز و كل هزينه طرح مي باشند.

ﻣاده  : ٥معاون پژوهشي دانشكده ها ،مراكز تحقيقاتي ،پژوهشكده ها و واحدهاي توسعه تحقيقات باليني موظفند

ترتيبي دهند تا طرحهاي ارائه شده حداكثر طي مدت هشت هفته در شوراي پژوهشي آن واحد مورد بررسي قرار گرفته و
نتيجه آن به مجري اعﻼم گردد.
تبصره  : ١١مجري موظف است طي مدت تعيين شده توسط معاون تحقيقات و فناوري اصﻼحات مورد نظر داوران را
انجام داده و در صورت عدم پذيرش هر يك از موارد اصﻼحي پاسخ خود را به دقت نوشته و تحويل كارشناس پژوهشي
دانشكده و يا مركز تحقيقاتي نمايد.

تبصره  : ١٢معاونين پژوهشي موظفند در ارسال پرسشنامه تحقيقاتي براي اعضاي شورا ،خﻼصه نظرات داوران و پاسخ

مشروح مجري )كه در آن به اصﻼحات انجام پذيرفته هم اشاره شود( را پيوست نمايند.

ﻣاده  : ٦مجري )مجريان( طرح تحقيقاتي موظف است پس از امضاي قرارداد ،اجراي طرح را دقيقاً مطابق زمان بندي

و طراحي مندرج در پرسشنامه تحقيقاتي شروع كرده و بطور مرتب در دوره هاي زماني تعيين شده كه در زمان امضاي
قرارداد مشخص ميشود گزارش روند اجراي طرح را به ناظران ،معاونت پژوهشي و نيز مركز تصويب كننده ارسال نمايد.
ﻣاده  : ٧مجري )مجريان( موظفند در صورت مواجه شدن با موانعي كه سبب تغيير زمانبندي مصوب شده و يا تغييراتي را
در طراحي تحقيق اجتناب ناپذير مي سازد ،موضوع را كتباً به معاونت پژوهشي و يا مركز تصويب كننده اعﻼم و تقاضاي

اصﻼح در تعهدات طرح تحقيقاتي نمايند.

ﻣاده  : ٨به منظور ارتقاء كيفي و نظارت دقيق تر بر اجراي طرح ها ،مطابق تعهدات مندرج در پرسشنامه تحقيقاتي،

معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه مي تواند درصورت لزوم يك نفر عضو هيئت علمي واجد صﻼحيت را به عنوان ناظر
تخصصي تعيين و به هنگام امضاي قرارداد به مجري ابﻼغ نمايد .مجري و همكاران طرح موظفند همكاري ﻻزم را با ناظر
تخصصي طرح به عمل آورند و حق الزحمه نظارت )تخصصي يا اخﻼقي( بر اساس تشخيص معاونت تحقيقات و فناوري تا

سقف  ٢٥ساعت به هزينه پرسنلي طرح اضافه خواهد شد.
ﻣاده  : ٩هزينه خريد مواد و وسايل و پرسشگري طرح هاي مصوب بنا به تشخيص معاون تحقيقات و فناوري  ،پس از
امضاي قرارداد و در ابتداي شروع مراحل اجرايي طرح به مجري پرداخت مي شود.
ﻣاده  : ١٠مجري )مجريان( موظف به ذكر نام دانشگاه و مركز تصويب كننده طرح براساس نام استاندارد و اشاره به
گرنت تخصيصي از سوي دانشگاه براي اجراي طرح در كليه مقاﻻت منتشره در مجﻼت داخلي و يا خارجي و همايش ها و

كنگره هاي داخلي و خارجي بوده و پرداخت تشويقي موضوع اين ماده منوط به آن مي باشد.
ﻣاده  :١١مجري طرح ملزم به تدوين و ارائه پيام پژوهش بعد از اختتام طرح مي باشد.

٤

ﻣاده  : ١٢تصويب طرح تحقيقاتي براي يك عضو هيئت علمي )يا محقق غير هيئت علمي( به عنوان مجري مشروط

به آن است كه در صورت داشتن طرح هاي در دست اجرا ،بدون دليل موجه نسبت به زمانبندي اجرايي مصوب تاخير
چنداني نداشته باشد .همچنين بدون تاييد شوراي پژوهشي تغييري در متدولوژي مصوب نداده باشد.
ﻣاده  :١٣نحوه همكاري با ساير دانشگاههاي غير دولتي در زمينه انجام طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه بر اساس آيين
نامه مربوطه مي باشد كه در ذيل اين آيين نامه آمده است.
ﻣاده  :١٤در راستاي تشويق دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي براي تعريف طرح هاي تحقيقاتي توسط دانشجو ،
سقف حمايت مالي معاونت تحقيقات و فناوري براي دانشجويان مقطع كار شناسي  ١٠/٠٠٠/٠٠٠ريال ،كارشناسي ارشد و
دكتراي عمومي تا  ١٥/٠٠٠/٠٠٠ريال و براي دانشجويان  PhDو دستياري تا سقف  ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ريال مي باشد .

تبصره  :١٣در تعيين مبالغ فوق نوع مطالعه از نظر توصيفي  ،آزمايشگاهي  ،نياز به وسايل و مواد و ساير هزينه ها لحاظ

خواهد شد .

تبصره  :١٤سقف هزينه طرح هاي تحقيقاتي  HSRبرابر با  ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ريال مي باشد.
تبصره  : ١٥تشخيص اين موارد با معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه مي باشد.

٥

ﻣيزان حق الزحمﻪ طرحهاي تحﻘيﻘاتي

حق الزحمه )هر ساعت(

رتبه محقق
استاد

 ١٤٠/٠٠٠ريال

دانشيار

 ١١٠/٠٠٠ريال

استاديار

 ٨٠/٠٠٠ريال

مربي

 ٦٠/٠٠٠ريال

 PhDغير هيئت علمي و معادل آن

 ٧٠/٠٠٠ريال

دكتري عمومي

 ٥٠/٠٠٠ريال

كارشناس ارشد

 ٥٠/٠٠٠ريال

كارشناس

 ٣٠/٠٠٠ريال

كاردان

 ٢٠/٠٠٠ريال

ديپلم

 ١٠/٠٠٠ريال

سقف ساعت براي هر فرد مستخدم در هر طرح  ٤٠ساعت مي باشد

ﻣاده  :١٥در راستاي بهبود كيفيت مقاﻻت منتشر شده و نيز از آنجايي كه تعدادي زيادي از مجﻼت داخلي و خارجي

حق چاپ دريافت مي كنند درصورت درخواست مجله معتبر براي هزينه چاپ مقاله به نويسنده اول يا مولف مسئول در
مجﻼت ماده يك حداكثر تا مبلغ  ١٥/٠٠٠/٠٠٠ريال پس از چاپ مقاله و يا اخذ پذيرش پرداخت خواهد شد .يا نويسنده
مقاله مي تواند از كمك هزينه چاپ براي انجام ويراستاري مقاﻻت انگليسي زبان جهت چاپ در مجﻼت پس از تصويب

مقاله در مجله و با ارائه رسيد استفاده نمايد.
تبصره  :١٦درصورتي كه مجله ضريت تاثير ) (IFباﻻي  ٢داشته باشد و در حيطه تخصصي مربوطه بر اساس
اسكوپوس در دسته  Q1قرار بگيرد تا سقف  ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال هزينه چاپ پرداخت خواهد شد .
تبصره  :١٧مبالغ پرداختي اين آئيننامه فقط شامل اعضاي هيئت علمي  ،محققان غيرهيئتعلمي و دانشجويان اين
دانشگاه با ذكر صحيح آدرس مي باشد.
ﻣاده :١٦درصورتي كه خروجي طرح تحقيقاتي منجر به ثبت اختراع گردد ،با ارائه مستندات قانوني مالكيت فكري و
معنوي دانشگاه ،حمايت مالي به شرح زير مي باشد:

٦

تبصره  :١٧پرداخت  ١٠٠درصد هزينه ثبت اختراع داخلي مشروط به درج  ٢٠درصد مالكيت به نام دانشگاه
علوم پزشكي مازندران به عنوان مالك حقوقي
تبصره  :١٨پرداخت  ١٠٠درصد هزينه ارزي  PCTمشروط به درج آدرس دانشگاه علوم پزشكي مازندران به
عنوان آدرس يكي از مالكين اختراع و دادن تعهد محضري براي دادن درصدي از مالكيت به دانشگاه علوم پزشكي
مازندران در فاز ملي ) (National Phaseبر اساس مصوبه كميته مالكيت فكري يا شوراي فناوري دانشگاه
تبصره  :١٩پرداخت مابالتفاوت هزينه ثبت اختراع بين المللي درصورتيكه محقق از حمايت صندوق ها و
ارگانهاي خارج از دانشگاه از قبيل كانون پتنت ،ستاد نانو و ....استفاده نموده باشد
تبصره  :٢٠پرداخت تا  ٨٠درصد هزينه ثبت اختراع بين المللي كه به مرحله گرنت رسيده باشد و محقق شخصا
و بدون حمايت ارگانهاي خارج دانشگاهي براي ثبت اقدام نموده باشد .بديهي است تشخيص اين امر بر عهده شوراي
فناوري سﻼمت دانشگاه مي باشد.
اين آئين نامه در جلسه شوراي پژوهشي مورخ  ١٣٩٩/٧/٨دانشگاه مطرح و پس از بررسي و تبادل نظر اعضاء با  ١٦ماده
و  ٢٠تبصره مورد تصويب قرار گرفت  .تاريخ اجراي آئين نامه  ١٣٩٩/٧ / ١٠مي باشد.

٧

آيين ناﻣﻪ گرنت هاي )اعتبار ويژه پژوهشي(
اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ﻣازنﺪران
ﻣﻘﺪﻣﻪ
به منظور ارتقا كيفي تحقيقات و پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي مازندران و در راستاي اهداف كﻼن نظام سﻼمت،
گرنت انتشار مقاﻻت با كيفيت براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران تعريف شد .قابل ذكر اينكه در
طول يكسال هر فرد حداكثر مي تواند از  ٢نوع گرنت از گرنت هاي تعريف شده ذيل را استفاده نمايد .گرنت جشنواره
رازي و خوارزمي مشمول اين بند نمي باشد
 -١گرنت انتشار ﻣﻘاﻻت با كيﻔيت
تعريف:
اين گرنت عﻼوه بر طرح هاي تحقيقاتي مصوب عضو هيئت علمي در صورت چاپ مقاﻻت با كيفيت و درصورت ارائه
پروپوزال مطالعه جديد به نويسنده مسئول مقاله با كيفيت تعلق مي گيرد .پروپوزال اين گرنت مستقيما براي معاونت
تحقيقات و فناوري دانشگاه ارسال خواهد شد.
ﻣاده :١
مقاله مربوطه مي بايد حاصل طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران يا موسسات ملي از قبيل نيماد ،صندوق
حمايت از پژوهشگران و معاونت علمي رياست جمهوري باشد.
ﻣاده :٢
تعهدات محقق براي گرنت دريافتي مطابق با آيين نامه طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه مي باشد.
ﻣاده :٣
هر عضو هيئت علمي در سال فقط از يك مورد گرنت مقاﻻت با كيفيت مي تواند استفاده نمايد
ﻣاده :٤
مقاﻻت با كيفيت داراي يكي از شرايط زير بوده كه سقف مبلغ گرنت نيز به تفكيك آمده است
تبصره  -١مقاله ايي كه تا سال بعد از انتشار حداقل  ١٠٠مورد استناد در پايگاه اسكوپوس دريافت كرده باشد كه در
اينصورت مبلغ گرنت تا  ١٥٠ميليون ريال خواهد بود.
تبصره  -٢چاپ مقاله در مجﻼت با  IFبين  ٤تا  ٦كه در اينصورت مبلغ گرنت تا  ٢٥٠ميليون ريال خواهد بود.
تبصره  -٣چاپ مقاله در مجﻼت با  IFبين  ٦تا  ٨يا  Q1كه در اينصورت مبلغ گرنت تا  ٣٠٠ميليون ريال خواهد بود.
تبصره  -٤چاپ مقاله در مجﻼت با  IFبين  ٨تا  ١٠كه در اينصورت مبلغ گرنت تا  ٣٥٠ميليون ريال خواهد بود.
تبصره  -٥چاپ مقاله در مجﻼت با  IFباﻻي  ١٠كه در اينصورت مبلغ گرنت تا  ٤٠٠ميليون ريال خواهد بود.
تبصره  -٦تبصره  ١با هر كدام از تبصره هاي  ٢تا  ٥قابليت تجميع دارد.

٨

 -٢گرنت رهبري در انتشار
تعريف:
اين گرنت عﻼوه بر طرح هاي تحقيقاتي مصوب عضو هيئت علمي ،در صورت چاپ )اخذ شماره صفحه در وب سايت
مجله( بيش از  ٥مقاله در يك سال ميﻼدي بعنوان نويسنده اول يا مسول )در مقاﻻت چند مسول ،نويسنده مسول اول مد نظر
مي باشد( در مجﻼت  ISIيا پابمد يا اسكوپوس تعلق مي گيرد .پروپوزال اين گرنت مستقيما براي معاونت تحقيقات و
فناوري دانشگاه ارسال خواهد شد.
ﻣاده :١
مقاله مربوطه مي بايد حاصل طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران باشد.
ﻣاده :٢
تعهدات محقق براي گرنت دريافتي مطابق با آيين نامه طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه مي باشد.
ﻣاده :٣
مهلت استفاده از اين گرنت تا پايان سال ميﻼدي بعدي خواهد بود.
ﻣاده :٤
هر  ٣مورد مقاله در جايگاه ساير نويسندگان بعنوان يك مقاله تعريف شده فوق در نظر گرفته خواهد شد.
ﻣاده :٥
مبلغ اين گرنت به ازاي هر مقاله  ٢٥ميليون ريال براي دارندگان حداقل  ٥مقاله فوق اﻻشاره و تا سقف  ٢٠٠ميليون ريال

خواهد بود.

٩

 -٣گرنت دوره پسا دكتري
تعريف:
اين گرنت عﻼوه بر طرح هاي تحقيقاتي مصوب عضو هيئت علمي ،به منظور ايجاد فرصت ﻻزم جهت بهره گيري مناسب
تر اعضاي هيئت علمي و حمايت از پژوهشگران مستعد و جوان در راستاي ارتقاء سطح تحقيقات پايه و كاربردي در
دانشگاه علوم پزشكي مازندران براساس دستورالعمل دوره پسا دكتري وزارت متبوع )دستورالعمل پيوست( به عضو هيئت

علمي كه شرايط دانشجوي دوره پسا دكتري دارد تعلق مي گيرد .پروپوزال اين گرنت مستقيما براي معاونت تحقيقات و

فناوري دانشگاه ارسال خواهد شد.

ﻣاده  – ١شرايط استاد پذيرنﺪه
 – ١استاد پذيرنده فردي است كه وظيفه هدايت و راهنمايي محقق را تا پايان دوره بر عهده دارد.
 - ٢محقق اصلي بايستي داراي مرتبه استادي يا دانشياري و سابقه درخشان پژوهشي ) اعضاي هيئت علمي باليني دانشكده
پزشكي و دندانپزشكي  h-Indexحداقل  ١٠و اعضاي هيئت علمي غيرباليني و نيز دانشكده پرستاري مامايي h-Index

حداقل  ١٥بر اساس  Scopusبدون در نظر گرفتن خوداستنادي و مقاﻻت پرنويسنده بر اساس سايت علم سنجي وزارت
بهداشت( باشد.
 – ٣استاد پذيرنده نمي تواند هدايت بيش از  ١دانشجوي دوره پسادكتراي پژوهشي را بر عهده بگيرد.
 – ٤استاد پذيرنده بايد حداقل  ٥مقاله منتشر شده در مجﻼت علمي  ،پژوهشي معتبر نمايه شده در نمايه نامه هاي بين المللي
)  ( ISI / Pub Medبه عنوان نويسنده اول يا مسئول در طول  ٢سال گذشته داشته باشد.
ﻣاده  – ٢طول دوره
 - ١براساس طول مدت اجراي طرح تحقيقاتي ،حداقل  ٦ماه و حداكثر يك سال ميباشد.
ﻣاده  - ٣ﻣبلﻎ گرنت
مبلغ اين گرنت تا  ٥٠٠ميليون ريال خواهد بود در دو قسمت  ٢٥٠ميليون توماني براي كمك هزينه پژوهشگر و هزينه
اجراي طرح قابل استفاده مي باشد.

١٠

 -٤گرنت برگزيﺪگان جشنواره رازي يا خوارزﻣي
تعريف:
اين گرنت عﻼوه بر طرح هاي تحقيقاتي مصوب عضو هيئت علمي ،به افراد برگزيده بخش حقيقي جشنواره رازي يا
خوارزمي تعلق مي گيرد .پروپوزال اين گرنت مستقيما براي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ارسال خواهد شد.
ﻣاده :١
تعهدات محقق براي گرنت دريافتي مطابق با آيين نامه طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه مي باشد.
ﻣاده :٢
مهلت استفاده از اين گرنت تا جشنواره رازي سال بعد خواهد بود.
ﻣاده :٣
مبلغ اين گرنت براي نفر اول تا  ٣٥٠ميليون ريال ،نفر دوم  ٢٥٠ميليون ريال و نفرسوم  ١٥٠ميليون ريال خواهد بود.

١١

 -٥گرنت ابﺪاعات و اختراعات
تعريف:
اين گرنت به مالك با بيشترين سهم در يك ثبت اختراع تعلق مي گيرد تا طرح فناورانه جديدي را مستقيما براي
معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ارسال كند .بديهي است تثبت اختراع هاي ارائه شده جهت اخذ اين گرنت مي بايست
حق مالك يت فكري و معنوي دانشگاه علوم پزشكي مازندران را رعايت كرده باشند
ﻣاده :١
درصورت تساوي سهم مالكين در يك ثبت اختراع به همه افراد با سهم باﻻتر تعلق مي گيرد.
ﻣاده :٢
به ازاء هر گواهي ثبت اختراع ملي بدون نمونه محصول )پروتايپ(  ٢٥ميليون ريال
ﻣاده :٣
به ازاء هر گواهي ثبت اختراع ملي داراي نمونه محصول )پروتايپ(  ٥٠ميليون ريال
ﻣاده :٤
به ازاء هر گواهي ثبت اختراع بين المللي و  PCTبدون نمونه محصول )پروتايپ(  ١٠٠ميليون ريال
ﻣاده :٥
به ازاء هر گواهي ثبت اختراع بين المللي و  PCTداراي نمونه محصول )پروتايپ(  ٢٠٠ميليون ريال
ﻣاده :٦
مسوليت تاييد پروتوتايپ بر عهده شوراي فناوري سﻼمت دانشگاه است.
ﻣاده :٧
سقف اعتبار اين گرنت  ٣٠٠ميليون ريال است.

١٢

 -٧گرنت ارتباط با صنعت و خﺪﻣات
تعريف:
اين گرنت عﻼوه بر طرح هاي تحقيقاتي مصوب عضو هيئت علمي ،به افراد كه بخشي از پروژه خود را از صنعت تامين
نمايند تعلق مي گيرد .پروپوزال اين گرنت مستقيما براي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ارسال خواهد شد.
مبلغ گرنت:
مبلغ اين گرنت به ازاي آورندگي بودجه به ازاي هر  ٢٠٠ميليون ريال از صنعت تا  ٧٠ميليون ريال تا سقف  ٣٥٠ميليون ريال

خواهد بود.

اين آيين نامه در هفت بخش در جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه در تاريخ  ١٣٩٩/٧/٨مصوب شد و از تاريخ ١٣٩٩/٧/١٠

قابليت اجرايي دارد

١٣

آيين نامه شركت دركنگره ﻫاي معتبر علمي خارج و داخل كشور
ﻣﻘﺪﻣﻪ
به منظور گسترش تبادﻻت علمي بين المللي و افزايش توان پژوهشي و آموزشي اعضاي هيئت علمي و محققين

دانشگاهها ،دانشكده ها ،پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي كشور و همچنين سازمانهاي وابسته به وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي )كه در اين آئين نامه دانشگاه ناميده مي شود( متقاضيان واجد شرايط مي توانند با

استفاده از تسهيﻼت اين آئين نامه در همايش هاي علمي معتبر بين المللي شركت نمايند .همايشي بعنوان معتبر شناخته مي
شود كه بصورت ادواري برگزار مي گردد و حداقل  ٥دوره از آن برگزار شده باشد و يا همايشي كه خﻼصه مقاﻻت آن
در نمايه  ISIوارد شده باشد.

 -١شخص متقاضي مي تواند عضو هيئت علمي و يا دانشجوي اين دانشگاه باشند )مقاطع باﻻ تر از كارشناسي(.
 -٢مقاله پذيرش شده در كنگرههاي خارجي بايد منتج از طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه باشد.
-٣محور هاي كنگره بايد دقيقا با تخصص متقاضي و مقاله پذيرفته شده منطبق باشد .
 -٤هر عضو هيئت علمي در سال يكبار مي تواند در كنگرههاي خارجي شركت نمايد.
تبصره  :١اعضاي هيئت علمي بارتبه دانشياري و باﻻتر در صورتي كه به عنوان سخنران مدعو در سمينار هاي خارجي
پذيرفته شوند حداكثر يكبار در سال مي توانند بدون طرح مصوب شركت نمايند.
تبصره  :٢فاصله زماني بين پايان طرحتحقيقاتي مصوب و پذيرش مقاله نبايد بيشتر از  ٣سال باشد.
تبصره  :٣ازهر طرحتحقيقاتي ،حداكثر يك مقاله و يك نفر مشمول استفاده از تسهيﻼت ميشود.
تبصره  :٤اعضاي هيئت علمي كه موفق به اخذ جايزه جشنواره رازي يا خوارزمي گرديده اند بمدت  ٣سال و اعضاي

هيئت علمي  %١پرارجاع بر اساس  ،ESIحداكثر يكبار عﻼوه بر سهميه اوليه مي توانند در كنگره هاي خارجي شركت
نمايند.
 -٥دانشجويان  Ph.Dبعد ازامتحان جامع ،دانشجويان دكتري تخصصي پژوهشي بعد از دوره  MPhilو دستياران
باليني از سال دوم به بعد در صورتي كه در دوره دستياري حداقل  ١مقاله در مجﻼت نمايه نوع يك با آدرس مربوط به
دوره تحصيل كميته تحقيقات دانشجويي يا يكي از مراكز تحقيقات دانشگاه داشته باشند يكبار در طول دوره مي توانند از

اين تسهيﻼت استفاده نمايند.

 -٦دانشجويان كارشناسي ارشد با معدل باﻻي ١٧و دكتري عمومي )بعد از امتحان علوم پايه( در طول دوره يكبار و

حداكثر  ٥نفر در سال مي توانند از تسهيﻼت كنگره هاي خارجي بهره مند گردند .اين حمايت مشمول افرادي مي باشد كه
حداقل  ١مقاله در مجﻼت نمايه نوع يك با آدرس كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه داشته باشند.
 -٧خﻼصه مقاﻻت چاپ شده بايد آدرس دقيق دانشگاه علوم پزشكي مازندران را داشته باشند و در غير اينصورت كليه
مبالغ حمايت مالي بايد عودت داده شود.

١٤

 -٨كسانيكه بدﻻيل موجه برايشان ويزا صادر نشده و سفر آنان لغو گرديد ،در صورت پرداخت هزينه ثبت نام و داشتن

قبض پرداخت معتبر بطور كامل پرداخت مي گردد.
مدارك مورد نياز قبل از سفر

 پذيرش مقاله ،چكيده مقاله ،فرم هزينه ها ،حكم كارگزيني ،تكميل چك ليست توسط متقاضي )حضوري( ومشخصات همايش مبني بر معتبر بودن آن.
مدارك مورد نياز بعد از سفر
 گواهي شركت در همايش ،چكيده مقاله چاپ شده ،كپي از جلد كتابچه خﻼصه مقاﻻت يا  ،CDاصل رسيدپرداختي بابت ثبت نام ،تكميل فرم گزارش سفر ،اصل ﻻشه بليط هواپيمايي ،فيش ويزا ،بيمه نامه ،كپي فيش عوارض
خروج از كشور و ميزان تسهيﻼت در كنگره هاي خارجي.

 -٩ميزان پرداخت هزينه روزانه براي همه كشورها مبلغ  ٣/٠٠٠/٠٠٠ريال محاسبه ميگردد.
 -١٠درخصوص تعداد روزهاي رفت و برگشت در كنگره خارجي ،براي كشورهاي همسايه يك روز ،براي
كشورهاي اروپايي -آفريقايي و ساير كشورهاي آسيايي دو روز و براي كشورهاي قاره آمريكا و استراليا سه روز محاسبه
ميگردد.

 -١١سقف هزينه هاي مربوط به شركت در كنگره كه بصورت سخنراني ارائه مي شوند ،تا  ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال و براي

پوستر و ساير اشكال ارائه بصورت غير سخنراني كامل تا  ٧٠درصد سقف سخنراني پرداخت مي گردد.
تبصره : ١بليط هواپيما بايد از نوع  Economyباشد.

 -١٢تا  % ٥٠هزينه شركت در كنگره بصورت علي الحساب درصورت وجود اعتبار قبل ازسفر پرداخت مي گردد.
هزينه سفر در كنگره هاي داخلي:
هزينه هاي اياب و ذهاب متعارف و ثبت نام بطور كامل پرداخت مي گردد و هزينه روزانه به ازاء هر روز كنگره به مبلغ

 ١/٠٠٠/٠٠٠ريال پرداخت مي گردد )سقف تسهيﻼت حداكثر مبلغ  ١٠/٠٠٠/٠٠٠ريال مي باشد(.
تبصره :١پرداخت هزينه سفر در كنگره هاي داخلي يكبار در سال خواهد بود.

 -١٤در موارد خاص كه نحوه اجراي آن در آئين نامه پيش بيني نشده است ،شوراي پژوهشي يا معاون تحقيقات و فناوري
مي تواند تصميم گيري نمايد.

١٥

آيين نامه اجرايي استفاده از دوره فرصت مطالعاتي اعضاي ﻫيئت علمي
ﻣﻘﺪﻣﻪ
با استعانت از خداوند متعال و به منظور ايجاد فرصت ﻻزم جهت بهره گيري اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و دانشكده ها و

مؤسسات تحقيقات علوم پزشكي وابسته به دانشگاه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي و آشنايي آنها با دانش نوين بشري در
عرصه هاي علوم پزشكي و انتقال آن به مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور و تبادل اطﻼعات و تجارب حاصله ،اين
آئين نامه تدوين گرديد .اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و دانشكده ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي علوم پزشكي )كه
در اين آئين نامه دانشگاه ناميده مي شوند( مي توانند طبق ضوابط مندرج در آئين نامه از دوره فرصت مطالعاتي)كه در اين

آئين نامه دوره ناميده مي شود( استفاده نمايند.

ﻣاده  : ١استادان ،دانشياران و استادياران تمام وقت رسمي قطعي آموزشي يا پژوهشي دانشگاه ها مي توانند از اين دوره در
هر نوبت حداقل سه ماه و حداكثر  ١٢ماه استفاده نمايند.

تبصره  -١استفاده از دوره صرفا بصورت پيوسته و مداوم در خارج از كشور به ازاء حداقل  ٤سال خدمت مداوم تمام
وقت جهت هر نوبت براي دانشگاه خواهد بود.

تبصره  -٢استفاده از اين دوره بصورت متداوم و يا متناوب در داخل كشور به ازاء حداقل چهارسال خدمت مي باشد.
تبصره  -٣استفاده مربيان و اعضاي هيات علمي رسمي آزمايشي صرفا از دوره فرصت مطالعاتي در داخل كشور ،برابرمفاد
اين آئين نامه بﻼمانع است.
ﻣاده  : ٢استفاده از اين دوره براي تمام متقاضيان واجد شرايط بر اساس امتيازات مندرج در موارد  ٣ ،٢ ،١آئين نامه
ارتقاءاعضاء هيات علمي و ديگر فعاليتها و با رعايت حداقل امتيازات مكتسبه از زمان استفاده از آخرين دوره فرصت
مطالعاتي) يا تاريخ استخدام رسمي آزمايشي براي كسانيكه از اين دوره استفاده ننموده اند( بشرح زير خواهد بود.

تبصره  -١در هر سال حداكثر ده درصد اعضاء هيئت علمي در هر دانشگاه مي توانند ازاين دوره استفاده نمايند.
تبصره  -٢در صورتيكه تعداد واجدين شرايط استفاده از دوره بيش از حدنصاب تعيين شده باشد ،انتخاب متقاضيان
براساس تعيين اولويت برمبناي جمع امتياز كسب شده از موارد زير مي باشد:
الف – ارتباط دوره با فعاليتهاي پژوهشي متقاضي در جهت رفع نيازهاي كشور)حداكثر  ١٥امتياز(
ب -ارتباط دوره با پيشبرد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه متبوع)حداكثر  ١٥امتياز(
ج -ميزان مشاركت متقاضي در هريك از فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي و خدماتي– اجرايي برابر آئين نامه ارتقاء)حداكثر
امتياز براي هر فعاليت  ١٠و جمعا حداكثر  ٣٠امتياز به ازاء هر سال(
د -امتيازات مربوط به مدت زمان فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب به ازاء هر سال  ١٠امتياز
هـ ـ خدمت در مراكز تحقيقاتي صنعتي ،توليدي و خدماتي در مناطق محروم كشور بصورت ماموريت تمام وقت به ازاء هر

سال كامل  ١٥امتياز
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ﻣاده  : ٣دانشگاه يا موسسه اي بعنوان موسسه ميزبان داخل يا خارج از كشور جهت انجام دوره قابل قبول است كه مورد
تائيد دانشگاه محل خدمت عضو هيئت علمي بوده به نحوي كه متقاضي بتواند به پيشرفت هاي علمي ،فني و تحقيقاتي كه
در منطقه دانشگاهي وي امكان دسترسي به آن نيست ،دست يابد.
تبصره  -١در رابطه با دوره فرصت مطالعاتي در خارج از كشور ،صﻼحيت كشور و واحد ميزبان ،مدت و موضوع دوره
فرصت مطالعاتي مي بايست در مرحله اول به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده و پس از اعﻼم مراتب توسط رئيس

دانشگاه به معاون تحقيقات و فناوري وزارت متبوع ،در مرحله بعدي به تائيد كميته مربوط در حوزه معاونت ياد شده برسد.
تبصره  -٢شرايط ميزباني دوره در داخل كشور به شرح ذيل مي باشد:

گروه ها و بخشهاي آموزشي دانشگاه ها يا مراكز پژوهشي كه از اين به بعد "واحد ميزبان" ناميده خواهند شد براي رشته
مورد نظر جهت گذراندن دوره داخلي مي بايست داراي شرايط ذيل باشند :الف -تعداد محققان تمام وقت داراي درجه

دكتراي تخصصي) (ph.Dيا تخصص در رشته موردنظر مي بايست حداقل  ٥نفر باشد.

ب -تعداد مقاﻻت چاپ شده محققان واحد ميزبان در رشته موردنظر براي دوره فرصت مطالعاتي در مجﻼت معتبر در ٥

سال اخير مي بايست حداقل  ٥مقاله به ازاي هر محقق بوده و حداقل ٢٠درصد آنها در مجﻼت خارجي چاپ شده باشد.

ج -تعداد طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته و يا در دست اجراي واحد ميزبان در رشته موردنظر در  ٥سال گذشته حداقل ٣
طرح باشد .د -واحد ميزبان مي بايست امكانات كافي جهت اجراي طرح موردنظر در دوره از جمله فضاي فيزيكي،
تجهيزات پيشرفته و سيستم تداركاتي مناسب براي تهيه مواد و وسايل پژوهشي را دارا باشد.

هـ ـ هريك از اعضاي هيئت علمي واحد ميزبان در  ٥سال گذشته)قبل از شروع دوره فرصت مطالعاتي( مي بايست راهنمايي

حداقل  ٣پايان نامه دكتراي تخصصي ) ،(ph.Dتخصص و يا فوق تخصص پزشكي را انجام داده باشند.

تبصره  -٣بمنظور ارزيابي واحدها از نظر قابليت ميزباني برنامه دوره داخل كشور" ،كميته تخصصي" تحت
عنوان»ارزشيابي واحدهاي واجد شرايط جهت ميزباني دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور« مركب از اعضاي زير تشكيل

خواهد شد:
الف – يكنفر به انتخاب معاون تحقيقات و فناوري كه دبير كميته نيز خواهد بود.
ب -حسب مورد ،يكنفر از اعضاي هيئت ممتحنه رشته مربوطه به انتخاب معاون آموزشي و امور دانشگاه ها
ج -حسب مورد ،يكنفر از محققان واحد متقاضي ميزباني به انتخاب رئيس واحد
د -حسب مورد ،دو نفر از محققان برجسته در رشته مورد تقاضا به انتخاب معاون تحقيقات و فناوري
توضيح اينكه:
 -١دبيرخانه بررسي درخواست متقاضيان براي ميزباني دوره فرصت مطالعاتي تحت نظر دبير كميته معاونت تحقيقات و
فناوري تشكيل خواهد شد.
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 -٢كليه درخواست هاي متقاضيان جهت ميزباني مي بايست حداكثر تا پايان اسفندماه هر سال از طريق رئيس دانشگاه به
دبيرخانه كميته تخصصي ارسال گردد  .كميته موظف است صﻼحيت واحد متقاضي را بررسي و تا شروع سال تحصيلي

بعد)مهرماه( نتيجه را به متقاضيان ميزباني و كليه دانشگا هها و مؤسسات علوم پزشكي كشور اعﻼم نمايد.
 -٣كميته تخصصي مي بايست هر  ٣سال يكبار صﻼحيت تائيد شده واحد ميزبان را مورد ارزشيابي مجدد قرار دهد.
 -٤در صورتي كه واحدي جهت ميزباني اين دوره مورد تصويب كميته تخصصي ارزشيابي قرار گرفت ،متقاضي پس
انتخاب يكي از اعضاي هيئت علمي واحد ميزبان جهت راهنمايي انجام دوره به رئيس واحد معرفي خواهد شد.
ﻣاده  : ٤درخواست متقاضي جهت استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور پس از كسب نظر مدير گروه
آموزشي مربوطه و تائيد رئيس دانشكده ويا مؤسسه براي بررسي كارشناسي به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال و

نتيجه پس از طرح در شوراي پژوهشي جهت اخذ تصميم به رئيس دانشگاه اعﻼم مي گردد .رئيس دانشگاه در صورت
موافقت با اعطاي دوره فرصت مطالعاتي بايد مراتب را جهت اقدامات ﻻزم به معاونت تحقيقات و فناوري منعكس نمايد.
تبصره  -١استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل در دوره هاي تحصيلي
براي اخذ مدرك دانشگاهي نمي باشد و در اين مدت فقط از مقرري ارزي مربوط به هزينه زندگي و حق تكفل عائله

مندي مي تواند استفاده نمايد.

تبصره  -٢هزينه هاي بيمه درماني جهت متقاضي و اعضاي خانواده همراه وي براساس سقف تعيين شده توسط مراجع
ذيصﻼح كشور )بانك مركزي( قابل پرداخت خواهد بود.

ﻣاده  : ٥متقاضي در قبال استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايد كه به
مدت سه برابر زمان استفاده از دوره در دانشگاه متبوع خدمت نمايد .به منظور حسن اجراي اين تعهد ،متقاضي مي بايست به

ميزان دو برابر كل هزينه هاي ارزي و ريالي كه قرار است در طول استفاده از دوره فرصت مطالعاتي دريافت دارد)مبلغ آن
توسط دانشگاه متبوع تعيين خواهد شد( تعهد بسپارد .چگونگي اخذ تعهد به عهده دانشگاه متبوع مي باشد .متقاضي براي

سپردن تعهد فوق به تشخيص دانشگاه ميتواند به يكي از دو روش زير با توجه به ساير مقررات اقدام نمايد :
الف – سپردن وثيﻘﻪ ﻣلكي
ب -سپردن ضمانت نامه معتبر كارمندي يا سپردن وجه نقد يا اوراق بهادار همانند سفته و بيمه نامه )به غير از چك(.
ﻣاده  : ٦اعضاء هيات علمي در مدت استفاده از دوره خارج از كشور از حقوق و فوق العاده مخصوص مرتبه خود استفاده
خواهد كرد .دانشگاه متبوع موظف است هزينه رفت وبرگشت ،هزينه عوارض گذرنامه وخروج از كشور آنها و خانواده

شان )حداكثر  ٥نفر با احتساب متقاضي( را فقط يكبار در طول هر دوره پرداخت نمايد.
تبصره  -١در صورت عدم بازگشت اعضاي خانواده متقاضي فرصت مطالعاتي بعد از پايان دوره مذكور ،عضو هيئت
علمي طبق تعهد محضري قبل از اعزام به سفر ،موظف به استرداد كليه وجوه مربوط به همراهان به دانشگاه مي باشد
ﻣاده  :٧حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي كه از دوره فرصت مطالعاتي داخل كشور استفاده مي نمايند مطابق با آئين
نامه ماموريتها توسط دانشگاه مبدا پرداخت خواهد شد واحد ميزبان حتي اﻻمكان تسهيﻼت رفاهي نظير مسكن را براي اين
اعضا فراهم خواهد نمود.
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ﻣاده  : ٨در دوره داخل كشور هزينه رفت و برگشت متقاضي و خانواده وي )حداكثر  ٥نفر با احتساب متقاضي( يك بار
در طول مدت استفاده از هر دوره از محل اعتبارات دانشگاه مبداء قابل پرداخت مي باشد.

ﻣاده : ٩ﻻزم است دانشگاه ها اعتبارات ﻻزم راجهت انجام دوره هاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي خود در بودجه

ساﻻنه پيش بيني ومنظور نمايند.

تبصره  -١مابه التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي انجام دوره فرصت مطالعاتي متقاضي و افراد خانواده همراه وي ) ٥نفر با
احتساب متقاضي( با حقوق و مزاياي استفاده كننده از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود .دريافت حق

التحقيق از مؤسسه آموزشي محل طي دوره در خارج از كشور بﻼمانع مي باشد.
تبصره  -٢معادل ريالي هزينه هاي بيمه درماني)موضوع تبصره  ٢ذيل ماده  ٤اين آئين نامه( حداكثر به ميزان تعيين شده در
دستورالعمل هاي مربوطه پس از ارائه اسناد مثبته به شرط وجود اعتبار از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت مي باشد.
ﻣاده  : ١٠در صورت وجود اعتبار تمام يا قسمتي از هزينه هاي ﻻزم جهت اجراي طرح دوره فرصت مطالعاتي داخل
كشور از محل رديف متمركز مربوطه در معاونت تحقيقات و فناوري تامين و در اختيار واحد ميزبان قرار مي گيرد.
ﻣاده  : ١١استفاده كننده از دوره فرصت مطالعاتي موظف است گزارش پيشرفت مطالعه و تحقيقات خود را به فواصل
معيني كه در هنگام اعزام و در هنگام اعزام و در هر مورد تعيين خواهد گرديد)حداقل در فواصل زماني سه ماهه( به
دانشگاه متبوع خود ارسال نموده و حداكثر  ٢ماه پس از پايان دوره نيز گزارش جامع فعاليتهاي علمي و پژوهشي خود در
طول دوره رابه دانشگاه مربوطه تسليم نمايد.
تبصره  -١گزارش ادواري و نهايي دوره فرصت مطالعاتي بايستي مورد بررسي و تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار
گيرد .در صورت عدم تاييد شورا و يا در مواردي كه به هر دليل استفاده كننده از ارائه گزارش هاي يادشده استنكاف
ورزيده باشد ،از استفاده دوره هاي بعدي محروم خواهد شد .چنانچه گزارشهاي ادواري مورد تاييد شورا قرار نگرفت،
دانشگاه مي تواند در صورت لزوم باقيمانده دوره فرصت مطالعاتي را لغو و مراتب را به استفاده كننده ابﻼغ نمايد.
تبصره  -٢عضو هيئت علمي موظف هست در بازه زماني يك تا دو سال بعد از بازگشت از سفر حداقل يك مقاله اصيل
حاصل فعاليت هاي پژوهشي دوره مذكور در يكي از مجﻼت معتبر ) ISIبا  IF>2و يا  Q1اسكوپوس در حوزه

تخصصي( ارائه نمايد .در غير اينصورت مي بايست كليه هزينه ها مربوط به خود و همراهان را به دانشگاه مسترد نمايد.
ﻣاده  : ١٢مدت استفاده از دوره فرصت مطالعاتي جزو سابقه خدمت دانشگاهي استفاده كننده محسوب مي شود.

تبصره  -١در مورد كساني كه گزارش آنها مورد تائيد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار نگيرد ،مدت دوره جزء خدمت
استفاده كننده محسوب نخواهد شد.
ﻣاده  : ١٣عضو هيئت علمي هنگام استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور نمي تواند از مرخصي استفاده نمايد.
ﻣاده  : ١٤عضو هيات علمي در دوران استفاده ازدوره فرصت مطالعاتي داخل كشور عﻼوه بر حقوق و فوق العاده
مخصوص مي تواند از واحد ميزبان حق التحقيق و نيز حق التدريس در دوره هاي آموزشي شبانه دريافت نمايد.

١٩

ﻣاده  : ١٥انصراف از ادامه انجام دوره فرصت مطالعاتي)پس از آنكه متقاضي بخشي از آن را انجام داده است( بعنوان
يكبار استفاده از دوره براي وي محسوب مي گردد .تبصره  -١چنانچه متقاضي استفاده از دوره خارج از كشور بهردليل

موفق به اخذ رواديد ورود به كشور ميزبان نگرديده و مراجعت نمايد ،با احتساب شرايط ومدتي كه در خارج از كشور

بوده ،پرداخت حداكثر يكماه مقرري ارزي به وي بﻼمانع مي باشد .تبصره  -٢در صورت انصراف ،عدم توفيق در اخذ
رواديد و يا نيمه تمام گذاردن دوره فرصت مطالعاتي در خارج از كشور ،استفاده كننده موظف است نسبت به استرداد ارز

مازاد دريافتي به بانك عامل اقدام نمايد .معاونت پژوهشي دانشگاه مسئول پيگيري اين امر مي باشد .تبصره  -٣در صورتي
كه عضو هيئت علمي پس از اتمام دوره فرصت مطالعاتي به موقع خود را به دانشگاه متبوع معرفي ننمايد ،غايب محسوب و

برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد .تبصره  -٤معاونت پژوهشي دانشگاه موظف است هر  ٦ماه يك بار گزارشات علمي
حاصل از انجام دوره هاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي خود رابا استفاده از شيوه هاي اطﻼع رساني در اختيار ساير
محققين كشور قراردهد.
ﻣاده  : ١٦رئيس دانشگاه يا مؤسسه واحد ميزبان)در صورت وابسته نبودن به دانشگاه( مي بايست به صدور گواهينامه
گذراندن دوره فرصت مطالعاتي داخل براي استفاده كننده اقدام نمايد.
ﻣاده  : ١٧معاونت پژوهشي دانشگاه موظف است اين آئين نامه را جهت اطﻼع اعضاي هيئت علمي يه آنها ابﻼغ نمايد.
ﻣاده  : ١٨نظارت برحسن اجراي اين آئين نامه به عهده معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشكي مي باشد .اين آئين نامه به استناد ماده  ٥اصﻼحي پيوست شماره  ٦آئين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور در يك مقدمه ١٨ ،ماده و  ١٨تبصره در تاريخ  ٨٠/١١/١٧به تصويب

وزير بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي رسيده و از تاريخ مذكور ﻻزم اﻻجرا مي باشد .آئين نامه قبلي و اصﻼحيه هاي آن
لغو و بدون اعتبار اعﻼم مي گردد.

٢٠

آئين نامه پذيرش دانشجويان ساير دانشگاﻫها )دولتي و غير دولتي ( جهت انجام كارﻫاي تحقيقاتي
ﻣاده :١ﻣﻘﺪﻣﻪ
به منظور همكاري و در اختيار گذاشتن ظرفيتهاي مازاد تحقيقاتي به ساير دانشگاهها اين آئين نامه تدوين گرديده است.
ﻣاده  :٢ﻣوضوع آئين ناﻣﻪ
اين آئين نامه با هدف هماهنگي و اجرايي كردن نحوه همكاري دانشكده ها  ،مراكز تحقيقــاتي  ،مراكــز آموزشــي ،پژوهشــي
و درماني دانشگاه با دانشجويان ســاير دانشــگاهها و ســاير متقاضــيان بــا رعايــت ضــوابط و مقــررات اعﻼمــي وزارت متبــوع و
دانشگاه تنظيم و از تاريخ تصويب در شوراي سياست گذاري پژوهشي دانشگاه قابل اجراء مي باشد

ﻣاده  :٣نحوه همكاري
ابتدا متقاضي انجام كار تحقيقاتي معرفي نامه رسمي موسسه يا دانشگاه شاغل به تحصــيل يــا محــل كــار خــود را بــه معاونــت

تحقيقات و فناوري دانشگاه ارائه مي نمايد.

معاونت تحقيقات و فناوري متقاضي را به مركز تحقيقات ،دانشكده يا مركز آموزشي ،پژوهشي و درماني معرفي مي نمايد.

در صورت موافقت مركز تحقيقــات  /دانشــكده يــا مركــز آموزشــي  ،پژوهشــي و درمــاني بــا درخواســت متقاضــي ،قــرارداد
همكاري تحقيقاتي با متقاضي توسط معاونت تحقيقات و فنــاوري متعقــد مــي گــردد و دانشــجو جهــت شــروع كــار بــه مركــز
تحقيقات  ،دانشكده يا مركز آموزشي  ،پژوهشي و درماني معرفي مي گردد.

تبصره :١
در صورت تشخيص معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه چنانچه دانشجو بايد از مشاوره علمــي و تخصصـي در اجــراء طــرح

تحقيقاتي بهره مند شود ،يكي از اعضاء هيات علمي يا كارشناس خبره دانشگاه در قالب استاد راهنماي دوم  ،استاد مشاور يــا
همكار در طرح مشاركت خواهد داشت.

تبصره :٢

طرح هاي تحقيقاتي حسب مورد بايد تائيديه و كد كميته اخﻼق در پژوهش هاي زيست پزشكي را قبل از شــروع كــار ارائــه
نمايند.
ﻣاده  :٤هزينﻪ
هزينه ها در دو بخش مي باشد

الف -هزينه ثابت كه مبلغ آن  %٣٠شهريه ماخوذه از دانشجو در دانشگاه محل تحصيل مي باشد.

ب -هزينه متغيــر كــه براســاس نــوع طــرح )پرسشــنامه اي  ،آزمايشــگاهي ،كارگــاهي ،بــاليني و  (....توســط دانشــكده ،مركــز
تحقيقات  ،دانشكده ها يا مركز آموزشي ،پژوهشي و درماني تعيين مي گردد.

تبصره  :١به اعضاء هيات علمي ،كارشناسان وكاركنان دانشگاه و يا فرزندان آنان پنجاه درصد تخفيف شهريه داده مي شود.
تبصره  :٢در صورتيكه با تشخيص معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه يكي از اعضاء هيات علمي يــا كارشناســان دانشــگاه
بعنوان استاد راهنماي دوم ،استاد مشاور يا همكار اصلي در طرح مشاركت داشته باشد ،در شهريه متغيــر بــه متقاضــي تخفيــف

شهريه كه در صد آن توسط معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تعيين مي گردد ،داده مي شود.

٢١

تبصره  :٣در مورد طرحهاي مشترك تحقيقاتي مابين دانشگاه و ساير مراكز ،هزينه ها براساس آئين نامــه همكــاري مشــترك
توسط طرفين پرداخت مي گردد و از اين آئين نامه مستثني مي باشد.

ﻣاده  :٥نحوه تامين مواد و وسايل

در صورتيكه در طرح تحقيقاتي نياز به وسايل و ابزار خاص مانند پرسشنامه  ،چك ليست ،كيــت تشخيصــي ،دارو و ...باشــد،

بايد توسط متقاضي تهيه شود و اين دانشگاه در تهيه و تامين آنها مسئوليتي نخواهد داشت
ﻣاده  :٦نحوه پرداخت هزينه
هزينه ثابت و متغير پس از موافقت دانشگاه و عقد قرارداد همكاري بايد توسط متقاضي به حســاب در آمــد دانشــگاه واريــز و

فيش واريزي به حسابداري معاونت تحقيقات ارائه شود.
ماده  :مالكيت معنوي

در صورتيكه با تشخيص معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه يكي از اعضاء هيــات علمــي يــا كارشناســان دانشــگاه بــا توافــق

متقاضي بعنوان استاد راهنماي دوم ،استاد مشاور يا همكار اصلي در طرح مشاركت داشته باشد و به متقاضي در شــهريه متغيــر

تخفيف ﻻزم داده شود،

در مقاﻻت و نتايج حاصل از طرح بايد حقوق معنوي دانشگاه رعايت و نــام و آدرس دانشــگاه علــوم پزشــكي مازنــدران قيــد

گردد.

اين آئين نامه در  ٧ماده و  ٥تبصره در جلسه شوراي سياست گذاري پژوهشي دانشــگاه در تــاريخ  ١٣٩٤/٨ /٢٧تصــويب و از

تاريخ تصويب قابل اجراء مي باشد.

٢٢

آيين ناﻣﻪ بررسي طرح هاي فناوري
ﻣعرفي شوراي فناوري سﻼﻣت
دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مسير توسعه نهضت علم و فناوري و مطابق با اسناد باﻻدستي كشور در حوزه علم و
فناوري از جمله نقش جامع علمي كشور  ،سياست هاي كﻼن ابﻼغي مقام معظم رهبري در زمينه علم و فناوري ،اقتصاد
مقاومتي و سياست هاي كﻼن سﻼمت و با هدف حمايت و راهبري فناوري و تبديل ايده به ثروت در حوزه سﻼمت ،ارتقاي
توان داخلي  ،توسعه و تقويت اقتصاد مقاومتي و توليد دانش بنيان مبادرت به تشكيل شوراي فناوري نموده است .اين شورا
بر آن است تا با استفاده از ظرفيت هاي دانشگاه و ساير نهادهاي مرتبط با هم افزايي و هم انديشي كليه متخصصين و
ذينفعان ،بتواند نقش موثري در توسعه فناوري هاي نظام سﻼمت مانند :مواد اوليه دارويي  ،صنعت بيوتكنولوژي و تجهيزات
پزشكي آزمايشگاهي ،واكسن ،مدل هاي مبتني بر فناوري اطﻼعات در حوزه سﻼمت ،خدمات در حوزه سﻼمت و ...و
ارتقاء سﻼمت جامعه ايراني ايفا نمايد.

وظايف شوراي فناوري دانشگاه
 -١مديريت و نظارت بر همكاري با صندوق/صندوق هاي حمايت از طرحهاي فناورانه
 -٢امور مالكيت معنوي و ثبت اختراعات
 -٣مديريت و نظارت بر شركتهاي دانش بنيان و واحدهاي فناورانه
 -٤هماهنگي ،نظارت و تقويت مراكز رشد
 -٥تقويت ارتباط دانشگاه با صنايع
 -٦برنامه ريزي و سياستگذاري فناوري سﻼمت در دانشگاه
اعضاي شوراي فناوري دانشگاه
 -١رئيس شورا؛ رياست دانشگاه
 -٢نائب رئيس شورا ؛ معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه
 -٣دبير شورا ؛ مدير فناوري دانشگاه

٢٣

 -٤معاون آموزش دانشگاه
 -٥رياست دانشكده فناوري هاي نوين دانشگاه
 -٦دو نفر از روساي شركت هاي دانش بنيان ) شركت هاي اعضاي هيات علمي دانشگاه(
 -٧رئيس /روساي مراكز رشد فناوري دانشگاه
 -٨اعضاي مدعو حسب دستور جلسه

طرح فناوري
طرح فناورانه و محصول محور به طرحي گفته ميشود كه با استفاده از دانش و مهارت هاي سازمان يافته ،منجر به طراحي،
ساخت و توسعه يك محصول )نظيردستگاه ،دارو ،واكسن ،مواد اوليه ،نرم افزار و  (...به منظور رفع يك نياز يا حل يك
مشكل در حوزه سﻼمت و بهبود كيفيت زندگي باشد.
اجراي طرح هاي فناورانه محصول محور در دانشگاه ها نقش بسيار مهمي را در توسعه اقتصاد دانش بنيان ايفا مي كند.
استفاده از قابليت هاي علمي و فناوري اساتيد و دانشجويان شاغل به تحصيل و به ويژه بهره مندي از ظرفيت هاي دانشجويان
در مقاطع تحصيﻼت تكميلي براي به انجام رساندن تحقيقات كاربردي فناورانه و ابداع و اختراع محصوﻻت اثربخش بر
حفظ و ارتقاء سﻼمت جامعه ،هدفي است كه تحقق آن مي تواند به صورتي بنيادين شكوفايي نظام آموزش دانشگاهي
كشور را به دنبال داشته باشد.

آيين ناﻣﻪ طرح فناوري
ﻣاده  : ١سياست گذاري كلي و تعيين اولويتهاي فناوري و هدايت و نظارت امور فناوري دانشگاه به عهده معاونت تحقيقات
و فناوري و شوراي فناوري سﻼمت دانشگاه بوده و اين سياست ها و اولويتهاي تعيين شده پس از ابﻼغ توسط معاون تحقيقات
وفناوري مي تواند به عنوان معياري در بررسي و پذيرش طرحها مورد توجه قرار گيرد.
ﻣاده  :٢حدود و اختيارات تصميم طرح فناورانه از شوراي پژوهشي به شوراي فناوري تفويض اختيار مي شود.
ﻣاده  :٣مراحل كلي بررسي طرحهاي فناوري به شرح ذيل تعيين ميگردد:

٢٤

 -١تدوين دقيق طرح فناوري در پرسشنامه هاي استاندارد دانشگاه )پروپوزال( توسط محقق )محققان( در سامانه
اتوماسيون تحقيقات و ارائه آن به مدير گروه مربوطه و ثبت در گروه .درخصوص اعضاي هيئت علمي پژوهشي )با توجه به
مصوبه شوراي محترم دانشگاه مورخ  ٩٦/١٠/٢٤مبني بر همتراز بودن نقش مدير گروه و رييس مركز تحقيقات( مسوليت
تائيد اوليه طرح برعهده رييس مركز تحقيقات مي باشد و نياز به تاييديه گروه ندارد.
 -٢بررسي طرح فناوري در گروه و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشكده ،مراكز توسعه تحقيقات باليني و يا مراكز
تحقيقاتي مصوب دانشگاه و يا مركز آموزشي درماني به درخواست مجري اول در صورت تصويب طرح در گروه
*تبصره :١در مواردي كه گروههاي آموزشي براساس آئين نامه مربوطه كامل نميباشد مسئوليت بررسي طرحها به
عهده شوراي پژوهشي واحد مربوطه ميباشد.
 -٣ارسال طرح فناوري به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه
 -٤معرفي سه داور متخصص در حيطه فناوري توسط مديريت فناوري دانشگاه و اخذ نظر حداقل دو داور
 -٥پروپوزال و نظرات داوران در نوبت بررسي و در دستور كار جلسه شوراي فناوري سﻼمت قرار داده مي شود
 -٦پروپوزال در شوراي فناوري سﻼمت توسط دبير شورا بيان مي شود ) در صورت لزوم و وجود ابهامات بسته به نظر
شورا از مجري جهت رفع ابهام دعوت بعمل مي آيد.(.
*تبصره:١در صورت لزوم به توجيه داور ،از مجري درخواست ارائه دﻻيل توجيهي مي گردد.
*تبصره:٢در صورت مردود بودن طرح از نظر داوران و شورا ،نتيجه به مجري اعﻼم مي گردد.
 -٧پس از تصويب طرح در شوراي فناوري دانشگاه يك نفر از اعضا هيات علمي متخصص در حيطه فناوري به عنوان
ناظر طرح فناوري انتخاب مي شود
*تبصره :١ذكر اهميت حفظ محرمانگي موضوع طرح به داوران اطﻼع داده مــي شــود و داوران در صــورت وجــود تــزاحم
آراء)  (conflict of interestدر محتــوي طــرح يــا مجــري آن ،ﻻزم اســت داور طــي نامــه اي بــه همــراه مســتندات )در

صورت وجود( موضوع را به اطﻼع مديريت توسعه علم و فناوري دانشگاه برساند.

ﻣاده :٤در صورت تصويب طرح  ،شوراي فناوري نسبت به تقسيط بودجه درخواســتي ،تعيــين خروجــي هــر مرحلــه طــرح و
تعيين نظارت بر اجراي طرح تصميم گيري مي كنند.

*تبصره :ناظرين طرح ها بايد خروجي مورد نظر را طبق جدول گانت پروپــوزال بررســي ،اســتانداردها يــا تاييديــه هــاي هــر
مرحله را از مجري درخواست و بسته به محصول طرح از خروجي مورد نظر بازديد نمايند.

٢٥

ﻣاده  :٥پس از پايان طرح و ارائه محصول مجري ميبايست گزارشي مبتني بر اتمام كــار تهيــه و بــه مــديريت توســعه علــم و
فناوري ارسال نمايد و نسبت به ارايه ثبت اختراع و يا مقاله اقدام نمايد.

ﻣاده - :٦بودجه طرح فناوري به شرط ارائه يك ثبت اختراع داخل حداكثر تا ســقف مبلــغ  ١٥٠ميليــون ريــال و در صــورت
ارائه ثبت اختراع خارج از مبلغ  ١٥٠ميليون ريال به باﻻ ميباشد.

*تبصره : ١هزينه هاي مربوط به ثبت اختراع داخل توسط معاونت تحقيقات و فناوري پرداخت مي شود

*تبصره : ٢با توجه به اينكه عمده هزينه هاي مربــوط بــه ثبــت اختــراع خــارج توســط صــندوق هــا و ارگــان هــاي خــارج از
دانشگاه تقبل مي شود در صورتي كه خروجي طرح فناوري ثبت اختــراع خــارج باشــد ،معاونــت تحقيقــات و فنــاوري مــابقي

هزينه هاي سهم مجري طرح را متقبل ميشود.

*تبصره  :مجري طرح فناوري موظف است در گواهي ثبت اختراع داخلي و خارجي ،حداقل  ٢٠درصــد ســهم دانشــگاه را
در نظر بگيرد.

ﻣاده  :٧در صورتي كه طرح فناوري منجر به ثبت اختراع داخلي شود ،معادل يك مقالــه  ISIبــه عنــوان تشــويقي بــه مجــري

طرح تعلق ميگيرد.

ﻣاده  :٨در صورتي كه طرح فناوري منجر به ثبت اختراع خارجي شود  ،ســقف ٢مقالــه  ISIبــه عنــوان تشــويقي بــه مجــري
طرح تعلق ميگيرد.

ﻣاده  :٩جهت داوري طرح فناوري به ازاي هر طرح ميزان  ١٠ساعت گواهي داوري از طرف معاونــت تحقيقــات و فنــاوري

صادر مي شود

ﻣاده  :١٠به ازاي داوري هر طرح فناوري به ميزان  ٥٠ساعت حــق التحقيــق از طــرف معاونــت تحقيقــات و فنــاوري بــه داور
قابل پرداخت است.

ﻣاده  :١١مجري هر طرح فناوري به ازاي نظارت بر هر طرح فناوري بايد  ١٠٠ســاعت حــق التحقيــق در قســمت هــاي هزينــه
هاي پرسنلي طرح در نظر بگيريد كه اين ميزان از طرف معاونت تحقيقات و فناوري به ناظر قابل پرداخت است.
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پروپوزال طرح فناورانه
تصويب در گروه/شواري پژوهشي
ارسال به دانشكده/مركز تحقيقات
ارسال به معاونت تحقيقات و فناوري
بررسي اوليه طرح و انتخاب  ٣داور
بررسي طرح به همراه نظرات داوران در شوراي فناوري سﻼمت
تكميل و اصﻼح طرح توسط
مجري

آيا طرح فناورانه نياز به رفع نقص دارد؟

بﻠه

خير
اعﻼم عدم تصويب طرح به
مجري

خير

آيا طرح مورد تاييد شورا مي باشد؟
بﻠه

انتخاب ناظر و تقسيط بودجه درخواستي توسط شورا
ارسال گزارش منظم به ناظر و مديريت توسعه عﻠم و فناوري
ارايه گزارش پايان طرح به ناظر و مديريت فناوري سﻼمت
ثبت اختراع و مقاله
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دستورالعمل حق امتياز انحصاري اختراعات دانشگاه علوم پزشكي مازندران
-١ﻣﻘﺪﻣﻪ
دارايي هاي فكري به عنوان يكي از زيرساخت هاي اساسي توسعه فناوري در قرن حاضر به شمار مي رود به نحوي كه
حمايت از اين دارايي ها در خلق نوآوري هاي جديد و حمايت و تشويق نوآوران نقش عمده اي را برعهده دارد .از
سوي ديگر ،عدم آشنايي با قوانين مالكيت فكري در سطوح داخلي و بين المللي ،زيان هاي مادي و معنوي زيادي را از
جمله افشاء شدن فناوري در بازار هدف و امكان استفاده رقبا از دانش و خﻼقيت هاي فكري نوآوران حقيقي را بدون
پرداخت هيچ هزينه اي به همراه دارد .لذا همراستا با ارتقاي حمايت از مالكيت فكري در جهان ،جمهوري اسﻼمي ايران
نيز عضو سازمان جهاني مالكيت فكري گرديده است )موضوع قانون الحاق ايران به معاهده تاسيس سازمان جهاني
مالكيت فكري مصوب (١٣٨٠
-٢اهﺪاف
- ١كمك به گسترش علم و جهت دهي اختراعات و نوآوريهاي حوزه سﻼمت
- ٢برقراري ساختار حمايتي براي فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي حوزه سﻼمت
- ٣فراهم نمودن زيرساختها جهت بهره برداري انتفاعي محققين و موسسات علمي و پژوهشي از نتايج تحقيقات خود
)تبديل علم به ثروت(
- ٤ترويج و تقويت فعاليتهاي خﻼقانه و حركت به سمت اهداف آموزشي ،تحقيقاتي و فناوري دانشگاهها و مراكز
تحقيقاتي در حوزه سﻼمت
- ٥توسعه پژوهش هاي كاربردي در راستاي گسترش ارتباط محققين دانشگاه با صنايع و دستگاههاي اجرايي و كمك
به توسعه اقتصاد دانش بنيان
- ٦حمايت از تحقيقات و فعاليت هاي علمي كه منجر به خلق مالكيت فكري گردد
- ٧تعيين اصول و چارچوب كلي براي تقسيم منافع ،تعهدات و سهم محقق و دانشگاه طي زماني كه مالكيت فكري
منجر به حصول حق امتياز مي گردد.
- ٨تقويت اتحاد و يكپارچگي و آزادي عمل در خلق ثروت از مالكيت فكري به منظور حمايت از تﻼشها و فعاليتهاي
جامعه علمي

٢٨

- ٩تعيين يك چهارچوب مشخص در توسعه روابط اقتصادي دو جانبه و حمايت و ايجاد انگيزه در جهت توسعه
نوآوريها و افزايش سوددهي فعاليتهاي علمي
 - ١٠مديريت نوآوري و ايجاد ساختار سازماندهي شده براي حفظ و حمايت مالكيت فكري
 - ١١فراهم نمودن امكانات توسعه فرصت هاي شغلي براي جامعه علمي از مسير حمايت از توسعه فعاليتهاي نوآورانه
 - ١٢فراهم نمودن زيرساخت جهت امكان سرمايه گذاري در بخش تحقيقات كاربردي
 - ١٣تشويق و اطﻼع رساني به محققين براي استفاده از نظام مالكيت فكري و جلوگيري از هرگونه تبعيض در بهره
برداري و قانونمند سازي آن
 - ١٤شناسايي و معرفي ظرفيت هاي موجود در داخل و خارج كشور براي توسعه فناوري
 - ١٥كمك به تبيين ساختار اجرايي ،فرايندهاي كاري و تعريف جايگاهي نظام مند ،پويا و كارآمد براي دفاتر مالكيت
فكري و نوآوري در حوزه سﻼمت.

- ٣ﻣﻔاهيم
در اين خط مشي ،كليه تعاريف مالكيت فكري ،اختراع ،نوآوري) ابداع( ،ثبت دارايي هاي فكري ،مخترع ،گواهينامه
اختراع  ،مالك اختراع و حق امتياز ،مطابق قوانين وايپو  ،اسناد باﻻدستي و قوانين كشور تعريف و ارائه شده اند.
همچنين در اينجا منظور از دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشكي مازندران مي باشد.
- ١دارايي فكري :به دارايي هاي حاصل از خﻼقيتهاي فكري انسان اطﻼق مي گردد كه عمدتاً در دو زمينه كلّي صنعتي
)نظير اختراعات ،طرحهاي صنعتي ،عﻼئم و نامهاي تجاري( و علمي ،ادبي و هنري )نظير آثار مكتوب ،نرم افزارهاي
رايانه اي ،موسيقي ،شعر ،فيلم و مجسمه ساز( مي باشند.
- ٢واگذاري امتياز بهره برداري از مالكيت فكري :قراردادي بين مالك دارايي فكري و متقاضي بهره برداري از آن
مالكيت است كه به موجب آن قرارداد ،متقاضي در قبال پرداخت مبلغي به صورت درصدي از درآمد خالص حاصل از
فروش محصول حق امتياز و يا مبلغي ثابت ،مجوز بهره برداري از مالكيت فكري را بدست مي آورد.
- ٣حق امتياز :عبارت است از مجوز بهره برداري از ابداعات كه درآمد حاصله از تجاري سازي آن ،به طور منصفانه
مابين موسسه و مبدع تسهيم مي شود.
- ٤حق امتياز انحصاري :مجوز بهره برداري انحصاري بوده و شامل كلية فعاليتهاي پژوهشي كه منجر به توليد محصول،
پيشبرد يك روش و يا توسعه فرايندي توليدي مي گردد ،مي باشد .ثبت اختراع نخستين گام در فرآيند تحقيقات جديد
و نوآور است .در صورت پيشبرد يك روش و يا توسعه فرايندي توليدي كه منجر به كسب حقوق مادي از قبيل پروانه

٢٩

يا مجوز توليد و يا انعقاد قرارداد كسب درآمد حق امتياز شود )حتي اگر منجر به ثبت ابداع يا اختراع نزد مراجع قانوني
نشود( نيز حقوق مادي آن مشمول اين دستورالعمل خواهد بود.
- ٥مخترع :كسي است كه اولين بار تجسم مادي محصول يا فرايندي را عينيت بخشيده و به ثبت رسانده است.
. ٦پديدآورنده :كسي است كه اولين بار اثر غيرمادي نظير اثر نوشتاري را بوجود آورده و اقدام به ثبت و انتشار آن مي
نمايد.
- ٧حق مادي :حقي است كه داراي ارزش بوده و قابل انتقال مي باشد و مي تواند محدود به زمان يا مكان باشد مانند :
حق امتياز.
- ٨حق معنوي :شامل حق انتساب اثر به خالق بوده و شامل حق اقتصادي يا حق تكثير نمي شود و غيرقابل انتقال است و
محدود به زمان و مكان نيست مانند :مالك اسمي اختراع كه تنها شامل فرد يا افراد خالق اثر بصورت مشترك بوده و
قابليت سهم بندي ندارد.
- ٩حامي :افرادي حقيقي يا حقوقي )اعم از دولتي يا غير دولتي(هستند كه در كنار دانشگاه و پديد آورنده در ايجاد
مالكيت فكري )معموﻻ از طريق حمايت مالي (سهيم مي باشند.
- ١٠دانشگاه :در اينجا منظور دانشگاه يا موسسه تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

 -٤چارچوب اجرايي واحﺪ ﻣالكيت فكري
 -١-٤واحدهاي مالكيت فكري و نوآوري
واحد مالكيت فكري و نوآوري زير مجموعه مديريت توسعه فناوري و مستقر در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه است.
دانشگاه مي تواند حسب نياز خود ،يا يكي از مديران مرتبط با فناوري را مسئول اين امر نمايد يا با تاييد هيات امنا مدير
مستقلي را براي اين امر در نظر بگيرد.
الف :مديران اين واحدها بايد آشنايي كامل با مباني ،اصول و روش هاي اجرايي مالكيت فكري داشته باشند و مورد
تأييد واحد مربوطه در وزارت بهداشت باشند.
ب :اين واحدها بايد حداقل يك كارشناس آموزش ديده در زمينه مالكيت فكري داشته باشند.
ج :كليه امور مربوط به مالكيت فكري توسط واحد مالكيت فكري و نوآوري دانشگاه و بر اساس فرمت هاي ارائه شده
توسط وزارت بهداشت انجام خواهد شد.
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 -٢-٤شرح وظايف واحد مالكيت فكري
 -١-٢-٤جمع آوري اطﻼعات دارايي هاي فكري پديدآمده در دانشگاه از طريق تعامل با واحدهاي مختلف دانشگاه و
ثبت و نگهداري مدارك مربوط به ثبت دارايي هاي فكري.
 -٢-٢-٤مشاوره درباره نحوه حفاظت و ثبت دارايي فكري و همكاري در تنظيم ادعانامه هاي ثبت اختراع براي
افراديكه در اين خصوص با دانشگاه در ارتباط هستند.
 -٣-٢-٤تنظيم دستور كار و تشكيل منظم كميته مالكيت فكري و نوآوري
 -٤-٢-٤ابﻼغ و اجراي مصوبات كميته مالكيت فكري و نوآوري
 -٥-٢-٤مشاركت در كميته هماهنگي مالكيت فكري كﻼن منطقه با حضور مسئولين واحدهاي مذكور با مديريت دبير
كﻼن منطقه به منظور همكاري و تبادل تجربيات و توانمندسازي واحدهاي مذكور در دانشگاه هاي عضو
 -٦-٢-٤برنامه ريزي جهت آموزش مالكيت فكري براي جامعه هدف و داوران و برگزاري كارگاههاي مورد نياز
 -٧-٢-٤داوري اختراعات توسط داوران آموزش ديده و مورد تاييد وزارت بهداشت ،در مواردي كه دانشگاه به عنوان
مرجع استعﻼم مي باشد.
 -٨-٢-٤نظارت بر كار داوران و گزارش تخلفات آنان به هيات هاي رسيدگي به تخلفات دانشگاه
 -٩-٢-٤اخذ تعهد محرمانگي براي داوران ،كارشناسان و مديراني كه با ادعانامه هاي اختراع ديگران سر و كار دارند
)جهت افشاي دارايي فكري توسط پديدآورنده آن براي واحد مالكيت فكري(
 -١٠-٢-٤نظارت بر قراردادها و موافقت نامه ها در جهت كسب پروانه و بهره برداري از دارايي فكري و ارجاع آن به
شوراي فناوري جهت تصويب نهايي
 -١١-٢-٤هماهنگي در خصوص اطﻼع رساني و انتشار دستاوردها اعم از مكتوب ،شفاهي و يا الكترونيكي) با ذكر نام
دانشگاه( ،در صورت لزو ِم انتشار ،در شرايطي كه قابليت ثبت داشته ليكن مراحل ثبت اختراع آن تكميل نشده است.
 -١٢-٢-٤پرداخت سهم دانشگاه و نيز تقبل تمام يا قسمتي از سهم پديدآورنده دارايي فكري از هزينه ثبت آن با مجوز
كميته مالكيت فكري و هيات امنا
 -١٣-٢-٤ارتباط و همكاري با نهادها و سازمان هاي داخلي و خارجي در راستاي انجام وظايف محوله
 -١٤-٢-٤اقدام به ثبت دارايي فكري در موارديكه پديدآورنده تمايلي به اين كار نداشته باشد و يا در بازه مهلت شش
ماهه از افشاي دارايي فكري  ،در شرايطي كه منافع دانشگاه ،ثبت آن را ايجاب نمايد.
 -١٥-٢-٤گزارش متخلفين از مقررات مالكيت فكري و اعﻼم ضرر و زيان دانشگاه به اداره حقوقي جهت تاديه
خسارت ،نظير پنهان كردن قرارداد با محل ديگري كه مانع واگذاري كليه حقوق به دانشگاه شود ،و يا افشاي عمومي
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دارايي فكري بدون هماهنگي با واحد مالكيت فكري و به صورتي كه باعﺚ زيان دانشگاه شود .بديهي است كساني كه
در حفظ حقوق دانشگاه كوتاهي مي نمايند از حمايت هاي مادي و معنوي از دارايي فكري محروم مي گردند.

 -٣-٤كميتﻪ ﻣالكيت فكري
سياستگذاري ،برنامه ريزي ،تدوين محتوا و تصميم گيري در مورد مالكيت فكري در دانشگاه توسط كميته مالكيت
فكري و نوآوري دانشگاه انجام مي شود .اعضاي كميته با پيشنهاد معاون تحقيقات و فناوري و حكم رئيس دانشگاه
براي مدت  ٢سال انتخاب مي گردند و اين مدت قابل تمديد خواهد بود.اعضاي پيشنهادي كميته عبارتند از:
 -١رئيس دانشگاه :رئيس كميته
 -٢معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه :جانشين رئيس كميته
 -٣مدير توسعه فناوري دانشگاه
 -٤مسئول دفتر حقوقي دانشگاه يا يك نفر حقوقدان آشنا با مالكيت فكري
 -٥سه نفر اعضاي حقيقي خبره در زمينه مالكيت فكري )كه حداقل يك نفر از هيأت علمي همان دانشگاه مي
باشد .دانشگاه مي تواند از ساير ارگان ها نظير اتاق بازرگاني استفاده نمايد(
 -٦مسئول ارتباط با صنعت يا مسئول تجاري سازي
 -٧نماينده معاونت غذا و دارو
 -٨نماينده كميته يا شوراي بسته هاي تحول دانشگاه نسل سوم
 -٩مدير يكي از مراكز رشد يا پارك علم و فناوري دانشگاه
 -١٠مدير تحصيﻼت تكميلي دانشگاه
 -١١نماينده معاونت توسعه و مديريت منابع
 -١٢مسئول واحد مالكيت فكري و نوآوري دانشگاه :دبير كميته
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توضيحات
الف  :حضور رييس دانشگاه يا معاون تحقيقات و فناوري بعنوان رئيس جلسه الزامي است.
ب :در صورتي كه عناوين فوق عيناً وجود ندارند مسئول واحد معادل آن معرفي خواهد شد.
ج :جلسه كميته با حضور اكثريت اعضا رسميت يافته و دستوركار كميته با راي اكثريت حاضر در جلسه )نصف به
عﻼوه يك( ،مصوب مي گردد.
 -٤-٤شرح وظايف كميته مالكيت فكري و نوآوري
 -١-٤-٤تعيين سياست مالكيت فكري دانشگاه منطبق با اسناد باﻻدستي يا مصوبات هيات امنا و با لحاظ نمودن اصول
اخﻼق پژوهش؛
 -٢-٤-٤تعيين سهم دانشگاه و هر يك از ذي نفعان ،در گواهي هاي ثبت اختراع يا منافع حاصل از دارايي هاي فكري با
در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان اتكاي دارايي فكري حاصله بر امكانات و منابع دانشگاه و يا فكر پديدآورنده آن و با
توجه به شرايط اقتصادي ،و با رعايت قوانين و مقررات كشور و بر اساس خط مشي مالكيت فكري و نوآوري دانشگاه.
 -٣-٤-٤بررسي و تعيين تكليف موارد اختﻼف بين شركا و ساير ذينفعان در خصوص تقسيم سهم هريك از
پديدآورندگان دارايي فكري در مواردي كه دانشجو يا همكاران طرح پژوهشي ،صورتجلسه تقسيم سهم افراد را كه
توسط استاد يا مجري طرح تنظيم شده ،نپذيرند.
 -٤-٤-٤بررسي مدارك ادعاي پديدآورنده دارايي فكري مبني بر عدم استفاده موثر از منابع و امكانات دانشگاه در
ايجاد دارايي فكري ،جهت اعﻼم مكتوب توسط دانشگاه به مدعي.
 -٥-٤-٤مجوز استفاده از نام و آرم دانشگاه و تعيين شرايط آن جهت انعقاد در طي قرارداد جداگانه.
 -٦-٤-٤دستور منع افشاي عمومي دارايي فكري در موارديكه بنا به تشخيص واحد مالكيت فكري ،اين كميته ،افشاي
دارايي فكري را مانع ثبت آن و باعﺚ زيان دانشگاه بداند.
 -٧-٤-٤تعيين امتيازات مربوط به مقاله اي كه فراغت از تحصيل دانشجو و يا ارتقاء محقق ،منوط به انتشار آن بوده
ليكن توسط كميته مالكيت فكري و نوآوري به دليل محدوديت هاي ناشي از منع افشاء اختراع ،منع شده باشد.
 -٨-٤-٤تصميم گيري در خصوص نحوه تقسيم منافع در قرارداد پژوهشي در صورتي كه در قرارداد مشخص نشده باشد.
 -٩-٤-٤تاييد نسبت سهم دانشگاه در دارايي فكري ،در صورتي كه سرمايه گذار ،شخص حقيقي يا حقوقي غير
ازدانشگاه اصلي محل تحقيق باشد يا در انجام آن مراكز مختلف سهيم باشند.
 -١٠-٤-٤تعيين نسبت سهم هر دانشگاه در صورتي كه در ايجاد دارايي فكري چند دانشگاه سهيم باشند توسط كميته
مالكيت فكري و نوآوري دانشگاهي كه تصويب كننده طرح بوده است) با رعايت حقوق شخص حقيقي(،
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 -١١-٤-٤تصميم گيري در مورد سهم دانشگاه در ساير موارد مالكيت فكري)مانند آثار مكتوب هنري ،نرم افزارها،
نشان تجاري و( ،...با توجه به نقش دانشگاه و پديد آورنده در ايجاد دارايي فكري و در نظر گرفتن قوانين مربوطه.
 -١٢-٤-٤بررسي و تعيين دارو تخصصي براي موارد داوري كه توسط دفتر ثبت اختراع قوه قضائيه و ساير مراجع به
دانشگاه ارجاع شده است.
 -١٣-٤-٤تصميم گيري در خصوص ساير موارد مرتبط با مالكيت فكري كه در مقررات فعلي پيش بيني نشده است.
 -١٤-٤-٤تصميم گيري درخصوص گزارش هاي احتمالي تخلف از مقررات مالكيت فكري از سوي اعضاي هيئت علمي،
دانشجويان و  ...و اعﻼم به مراجع رسيدگي ذي صﻼح درصورت نياز؛
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 -٥ﻣﻘررات حمايت از ﻣالكيت دارايي فكري
 -١-٥روند و فرايند فعاليت هاي واحد مالكيت فكري دانشگاه
تمام كساني كه فعاليت آنها در دانشگاه مي تواند به ايجاد دارايي فكري گردد اعم از هيات علمي ،دانشجو ،پژوهشگر،
فناور ...تعهد مبني بر رعايت مقررات مالكيت فكري و حقوق دانشگاه و تعهداتي شامل موارد ذيل اخذ گردد:
الف :چنانچه طي فعاليت فرد ،دارايي فكري با قابليت ثبت پديد آيد و يا منافعي از ثبت دارايي فكري ،انتشار آن و يا
ساير روش ها ،متوجه محقق يا پديدآورنده دارايي فكري شود ،دانشگاه را مطلع نمايد.
ب :نسبت به افشاي دارايي فكري براي واحد مالكيت فكري اقدام نموده و با هماهنگي اين واحد ،نسبت به ثبت آن
اقدام نمايد .همچنين بعد از ثبت دارايي فكري ،اطﻼعات مربوط به ثبت آن را به منظور نگهداري ،براي دانشگاه ارسال
نمايد) .هرگونه اطﻼع رساني و انتشار دستاوردها اعم از مكتوب ،شفاهي و يا الكترونيكي ،پس از درخواست ثبت
دارايي فكري توسط پديدآورندگان دارايي فكري كه قابليت ثبت دارد ،بايد پس از طي مراحل ثبت اختراع صورت
پذيرد مگر با مجوز دانشگاه(.
ج :طي يك سال پس از ثبت اختراع ،براي تجاري سازي دارايي فكري اقدام نمايد و در صورت عدم اقدام ،دانشگاه با
رعايت حقوق مادي پديدآورنده ،مي تواند رأس ًا نسبت به تجاري سازي يا فروش يا واگذاري آن اقدام نمايد.
د  :چنانچه فرد مشمول اين خط مشي باشد و طرف قرارداد با محل ديگري نيز باشد) كه مانع واگذاري كليه حقوق به
دانشگاه شود( ،وظيفه دارد كه قبل از امضاء هر نوع تعهد يا قرارداد ،موضوع را به اطﻼع معاونت تحقيقات و فن آوري
و واحد مالكيت فكري و نوآوري برساند تا با توافق دانشگاه و موسسه ذيربط ،حقوق طرفين لحاظ گردد.
 -٢-٥فرايند تخصيص مالكيت حاصل از دارايي فكري
فرايند اجرايي تخصيص مالكيت حاصل از دارايي فكري قابل ثبت )پيش از ثبت( ،به صورت زير مي باشد.
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-٣-٥تعيين درصﺪ سهم در گواهي ثبت اختراع
تعيين درصد سهم در گواهي ثبت اختراع در اختيار كميته مالكيت فكري دانشگاه مي باشد كه به صورت زير است:
دانشگاه )دركليه موارد

سرمايه گذار

مخترع/مخترعان

دانشگاه حداقل  ٥درصد بايد سهم داشته
باشد(
دانشگاه تمام هزينه طرح را تقبل نمايد

 ٥تا % ٢٥

از % ٧٥

دانشگاه وام يا تسهيﻼت را در اختيار مخترع قرار

 ٥تا % ١٥

از % ٨٥

داده باشد
 ٥تا % ١٠

اختراع ناشي از قرارداد ارتباط با صنعت يا ساير

از % ٩٠

روشهاي تامين مالي باشد

در صورتيكه سرمايه گذار غير از دانشگاه اصلي محل تحقيق باشد يا در انجام آن چند دانشگاه يا مراكز مختلف سهيم
باشند نسبت سهم دانشگاه در جدول فوق بر اساس تاييد كميته مالكيت فكري دانشگاه تقسيم و تعيين خواهد شد
)درخصوص ثبت مالكيت فكري بين المللي ،درصورت رفع تحريم هاي ظالمانه ،نسبت به ثبت حقوق بين المللي دانشگاه
اقدام شود(.

 -٤-٥تعيين درصد سهم در منافع حاصل از تجاري سازي
چنانچه مخترعان براي تجاري سازي سازي اقدام نمايند ،سهم دانشگاه با نظر شوراي فناوري از  ٥تا  ٢٠درصﺪ خواهد
بود .ليكن درصد سهم هريك از مخترعان نيز بر اساس توافق آنان تعيين مي شود ،در صورت عدم وجود توافق ،درصد
سهم به نسبتي كه در گواهي ثبت اختراع قيد شده است تقسيم مي شود .چنانچه دانشگاه براي تجاري سازي اقدام نمايد،
سهم دانشگاه با نظر شوراي فناوري به حداقل  % ٥٠افزايش خواهد يافت .سهم باقيمانده به نسبت تعيين شده در گواهي
ثبت اختراع بين مالكين تقسيم خواهد شد .چنانچه مخترعين ،مورد ثبت اختراع را در قالب هسته هاي فناور و شركت هاي
مركز رشد به مرحله تجاري برسانند مطابق با آيين نامه ايﻼغي از سوي وزرات بهداشت در حوزه فناوري سﻼمت ،درصد
حق امتياز  Royaltyبسته به پروژه و محصول با تصويب شوراي مركز رشد و تاييد شوراي فناوري از  ٢تا  ١٠درصﺪ از
مبلغ فروش در نظر گرفته مي شود
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تبصره : ١تصميم گيري در مورد تعيين دقيق سهم مربوط به هر يك از ذي نفعان ،با توجه به معيارهايي مانند ميزان
اتكاي اختراعات و نوآوريهاي حاصله بر امكانات و منابع دانشگاه و يا فكر مخترع و همچنين توجه به شرايط اقتصادي،
بر عهده كميته مالكيت فكري مي باشد.
تبصره : ٢چنانچه مخترع به واحد ديگري منتقل گردد و يا همكاري وي با دانشگاه خاتمه يابد ،سهم متعلق به وي
همچنان پرداخت مي گردد ،مگر اينكه به نحو ديگري در قرارداد همكاري مشخص شده باشد.
تبصره : ٣براي تشويق دانشجويان دانشگاه مخترع دارايي فكري كه از مزاياي تحصيل رايگان استفاده نمي كنند با
توجه به شهريه پرداختي ،با نظر كميته مالكيت فكري مي تواند سهم بيشتري از درآمدهاي حاصله منظور گردد.
تبصره : ٤در خصوص ميزان حق امتياز واحدها و شركت هاي فناور مركز رشد ،ميزان حق امتياز در طي مدت استقرار در
مركز رشد يا حداقل به مدت  ٥سال در صورتي كه قبل از موعد خاتمه قرارداد از مركز رشد خارج شود ،قابل دريافت
است.

 -٥-٥داوري اختراعات
الف -داوري بر حسب فرمت ارائه شده از طرف اداره ثبت اختراع انجام خواهد شد.
ب -ﻻزم است يك قرارداد محرمانه عدم افشا ميان دانشگاه و داوران داراي صﻼحيت منعقد شود.
پ -هزينه داوري :جهت داوري و بررسي ثبت اختراعات در دانشگاه علوم پزشكي مازندارن در صورتي كه مخترعين از
اعضا هيات علمي ،كارمندان و دانشجويان دانشگاه باشند هيچ گونه هزينه داوري دريافت نمي شود در صورتي كه
مخترعين از خارج از دانشگاه باشند مبلغ  ٥ﻣيليون ريال به عنوان هزينه بررسي و داوري ثبت اختراع دريافت مي شود
ت -جهت داوري هر ثبت اختراع ،مستندات ثبت اختراع براي سه داور ارسال مي شود كه مبلغ يك ﻣيليون ريال بابت
حق زحمه داوري ثبت اختراع از طرف معاونت تحيقات و فناوري به هر داور پرداخت مي شود
ث  -داوراني كه مرتكب تخلف در زمينه داوري گردند طبق ساير تخلفات كارمندان يا اعضاء هيات علمي رسيدگي
خواهد شد.
تبصره  :٥براساس نرخ تورم هر سال به مبلغ فوق افزوده مي شود.
 -٦-٥حل و فصل اختﻼفات
الف :در متن قراردادهاي داخلي ،قوانين ملي و نيز دادگاه هاي ايران و در قراردادهاي خارجي ،دادگاه هاي مورد توافق
طرفين ،به عنوان قوانين و مراجع رسيدگي به اختﻼفات مشخص مي گردند.

٣٨

ب :واحد مالكيت فكري و نوآوري ،ساز و كار حل و فصل اختﻼفاتي كه ممكن است بين دانشگاه ،پديدآورنده
دارايي فكري و يا حامي پيش آيد را فراهم مي سازد.
ج :درصورت بروز اختﻼف نظر بين محقق و دانشگاه ،مسأله بايستي به كميته داوري تصميم گيري شامل :نماينده محقق،
نماينده از طرف دانشگاه و يك نفر داور مرضي الطرفين )به معرفي معاون تحقيقات و فناوري( ارجاع داده شود
درصورتي كه كميته حداكثر طي يكسال به تصميم قطعي نرسد ،محقق مي تواند مراتب را از مراجع قانوني پيگيري
نمايد.

اين دستورالعمل در  ٥ماده و  ٥تبصره ،در تاريخ  ١٣٩٨/٣/٥به تصويب هيئت محترم رئيسه دانشگاه رسيد و از تاريخ
تصويب تا يك دوره سه ساله شامل تمامي موارد مورد اشاره )به غير از قراردادهاي از پيش تعيين شده تا مدت قرارداد(
ميگردد.

٣٩

دستورالعمل ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكي ﻣازنﺪران

 -١ﻣﻘﺪﻣﻪ
نظر به تعامل دانشگاه با صنايع جهت تسهيل رفع نياز فني ،تخصصي،پژوهشي و مشاوره اي آنان از يك طرف و تامين منابع
درآمدي جديد براي دانشگاه ،حفظ حقوق مادي و معنوي دانشگاه و نيز تسهيل كارآموزي دانشجويان در صنايع از طرف
ديگر ،آئين نامه زير جهت سامندهي موارد شيوه فعاليت تدوين شده است.

 -٢تعاريف
 -١صنعت :به كليه وزارت خانه،سازمان ها،نهادها،مراكز،صنايع،شركت ها و ساير مجتمع هاي اداري و صنعتي داخل و
خارج از كشور گفته مي شود.
 -٢دانشگاه :به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران و كليه مراكز وابسته به آن اطﻼق مي شود.
 -٣واحدهاي محيطي :به كليه دانشكده ها،مراكز تحقيقاتي،پژوهشكده ها و واحد هاي تابعه دانشگاه اطﻼق مي شود.
 -٤خدمات آموزشي و مشاوره اي :ارائه آموزش ها و طرح هاي اجرايي و پيشنهادات فني اعضاء هيئت علمي و ارائه
خدمات مورد نياز موسسات مربوطه.
 -٥هزينه باﻻسري :درصدي از قرداد است كه به نفع دانشگاه كسر و به حساب دانشگاه واريز مي گردد.
 -٦خدمات فني -آزمايشگاهي :خدماتي كه بنا به درخواست سلير موسسات با استفاده از امكانات آزمايشگاهي و يا
تجهيزات دانشگاه توسط اعضاي هيئت علمي و يا پرسنل دانشگاه،طبق تعرفه تعيين شده ارائه مي شود.
 -٧دفتر ارتباط با صنعت :دفتري تحت نظارت مديريت توسعه علم وفناوري سﻼمت دانشگاه در حوزه معاونت پژوهشي و
فناوري دانشگاه.
 -٨شورا ارتباط با صنعت :شورا ارتباط با صنعت همان شوراي فناوري سﻼمت مي باشند.
محل استقرار دفتر ارتباط با صنعت در حوزه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تعيين مي گردد.
اعضاي شورا ارتباط با صنعت :اعضا شورا ارتباط با صنعت همان اعضا شوراي فناوري سﻼمت مي باشند.
 -٣شيوه انتخاب ﻣجري پروژه:
در مواري كه پروژه يا طرحها به دانشگاه يا واحدهاي محيطي ارجاع مي گردد،تصميم گيري در خصوص انجام و
چگونگي اجراي آن بر عهده شورا مربوطه بصورت زير خواهد بود:

٤٠

الف(تعيين مجري در صورتي كه پروژه به دانشگاه ارجاع گردد ،پس از بررسي اوليه در دفتر ارتباط با صنعت به واحد
محيطي مربوطه ارجاع و بر مبناي تصميم شوراي فني آن واحد انجام مي گيرد.
ب(تعيين مجري در حالتي كه پروژه مورد نظر به واحدهاي محيطي ارجاع شده باشد به عهده شوراي فناوري سﻼمت مي
باشد.
ج(در مواردي كه درخواست كننده پروژه ،افراد مشخصي از يك واحد محيطي را پيشنهاد كرده باشد يا يكي از اعضاء
هيئت علمي شخصا قراردادي را هماهنگ كرده باشد،مجري همان فرد خواهد بود.
د(در موارد خاص موضوع در شوراي فناوري سﻼمت جهت تصميم گيري مجري و هزينه ها و بقيه موارد مطرح خواهد
شد.
در كليه قراردادها موضوع اين آئين نامه ،مجري قرارداد بايد عضو هيئت علمي يا پرسنل دانشگاه )رسمي يا پيماني و قرار
دادي( باشد.
 -٤عﻘﺪ قرارداد:
 -١كليه قراردادهاي موضوع اين آئين نامه با امضاي معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه معتبر خواهد بود.
 -٢در صورتيكه قرارداد موضوع ابهام دار و يا پيچيده اي داشته باشد با تاييد شوراي فناوري سﻼمت دانشگاه به اداره
حقوقي جهت كسب نظر كارشناسي ارسال خواهد شد.
 -٣در متن قراردادهاي موضوع اين آئين نامه شماره حساب درآمدهاي اختصاصي معاونت پژوهشي و فن آوري با
كد ارتباط با صنعت جهت واريز مبلغ قراداد قيد مي شود.
 -٤در كليه قراردادهاي منعقده ذكر نام مجري به عنوان مسئول اجراي قرارداد الزامي است.
 -٥مجري بايد تعهد كتبي مبني بر اجراي كامل مفاد قراداد در زمان مقرر قبل از انعقاد قرداد به معاونت پژوهشي و
فناوري ارائه نمايد.
 -٦در صورت معذوريت مجري از ادامه قرارداد پس از تاييد شوراي فني واحد مربوطه ،فرد ديگري با نظر شوراي
فني آن واحد به عنوان ري جايگزين خواهد شد و خسارت احتمالي بعهده مجري اول خواهد بود.
 -٧در صورتي كه هنگام اجرا يا خاتمه قرارداد،پرداخت هزينه از طرف صنعت با مشكل مواجه گردد،دانشگاه مي
تواند از طريق اداره حقوقي دانشگاه اقامه دعوي نموده و هزينه هاي مربوطه به پيگيري حقوقي را از محل كل اعتبار
طرح كسر نمايد.

٤١

 -٨جهت تعيين تكليف داخلي دانشگاه در خصوص اجراي قراردادهاي موضوع اين آيين نامه،پس از امضاي قرارداد
توسط معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه ،يك قرارداد داخلي بين مجري و معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه منعقد
مي گردد .در قراردادهاي داخلي وظايف تيم اجراي قرارداد قيد خواهد شد.
 -٥ﻣﻔاد قرارداد
- ١در تنظيم قرداد في مابين دانشگاه و كارفرما،مصالح و منافع دانشگاه،رعايت قوانين و بخشنامه ها ،جبران
خسارت،تعهدات كارفرما و مجري،مدت قرارداد،مبلغ قرارداد،كسورات قانوني)مثل بيمه،ماليات،ارزش افزوده و(......پيش
بيني حل اختﻼف و نكات حقوقي ديگر بايد رعايت گردد.
-٢كل مبلغ )شامل همه هزينه هاي پرسنلي و غيره پرسنلي (مربوط به قرارداد منعقده به حساب درآمد هاي دانشگاه واريز و
شرح زير تقسيم خواهد شد:
 ١-٢سهم دانشگاه علوم پزشكي مازندران در طرح هاي ارتباط با صنعت خدماتي و توليدي  ١٥درصﺪ و از طرح هاي
ارتباط با صنعت مشاوره اي  ١٠درصﺪ است
تبصره  :١تبعات قانوني و مالي ناشي از افزايش هزينه هاي پرسنلي و غير پرسنلي بر عهده مجري خواهد بود و مجري
موظف است با پيگيري از دستگاه طرف قرارداد نسبت به اصﻼح موارد مربوطه و تامين اعتبار اقدام نمايد.
تبصره  :٢پرداخت درصدهاي تعيين شده فوق پس از دريافت از صنعت و پس از اعمال كسورات قانوني ،از حساب
درآمدهاي اختصاصي دانشگاه به مجري طرح دانشكده ،پژوهشكده،مركز تحقيقاتي يا واحد مربوطه متناسب با ميلغ واريزي
پرداخت خواهد شد.
تبصره  :٣به منظور پيشگيري از اختﻼل در روند اجراي طرح ها ،دانشگاه موظف است تمهيدات ﻻزم جهت پرداخت به
موقع سهم مجري به عمل آورد به نحوي كه اين مدت از  ٢ماه پس از واريز هر قسط از مبلغ قرارداد بيشتر نشود.
-٣به منظور ترغيب اعضاء هيئت علمي به مشاركت در طرحهاي ارتباط ارتباط با صنعت،تسهيﻼت تشويقي زير براي اعضاء
فعال در اين زمينه در نظر گرفته مي شود:
١-٣در قراردادهاي ارتباط با صنعت كه عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندارن مجري آن باشد ،معادل ١٠
درصد در تعرفه خدمات آزمايشگاهي تخفيف داده مي شود.
 ٢-٣جهت انجام ماموريت )در صورت لزوم( و ارائه خدماتي همچون مشاور برگزاري كارگاه و غيره با تاييد شوراي فني
واحد مربوطه حكم ماموريت بدون فوق العاده ماموريت و بدون هزينه اياب و ذهاب صادر خواهد شد.

٤٢

-٤جبران كليه خسارت هاي احتمالي ناشي از قصور در استفاده از دستگاه ها ،تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي و تاخير
در اجراي قرارداد بهعده مجري طرح بوده وتصميم گيري جهت تشخيص قصور و ميزان خسارت با هيئت رئيسه دانشكده /
پژوهشكده ،مركز تحقيقاتي و يا شوراي واحد مربوطه خواهد بود.
-٥مرجع حل و فصل اختﻼفات احتمالي در اجراي پروژه هاي ارتباط با صنعت شوراي فناوري سﻼمت دانشگاه است
تبصره  :٤اين جلسات با حضور اكثريت اعضاء تشكيل شده و مﻼك تصميم گيري راي اكثريت خواهد بود.
تبصره  :٥چنانچه هريك از اعضاء شوراي مذكور در اختﻼفات فوق الذكر ذينفع باشند مجاز به حضور در جلسه نخواهند
بود.

دستورالعمل هاي مالكيت فكري و ارتباط با صنعت ،براي تمام افراد شاغل در دانشگاه )اعم از اعضاي هيات علمي،
كاركنان ،كارشناسان ،تكنسين ها و دانشجويان( و بطور كلي هر فردي كه از تسهيﻼت ،اعتبار و امكانات دانشگاه )كه
در راستاي انجام يك فعاليت در طي زمان معيني كه با دانشگاه همكاري دارد( استفاده نمايد ،حاكم است و بايستي
توسط دانشگاه به نحو مقتضي به اطﻼع افراد ذينفع رسانده شود و هرگونه دستاوردي در طي اين فعاليت اعم از داده،
اختراع ،وسيله و مشابه آن را شامل مي شود.كليه قراردادها ،منطبق با اين خط مشي و سياستگذاري دانشگاه خواهد بود .
اين خط مشي با قوانين باﻻدستي ،قوانين ملي و منطبق بوده و در صورت تغيير در آنها ،مورد بازنگري قرار گرفته ،به
روزرساني خواهد.
اين دستورالعمل در  ٥ماده و  ٥تبصره ،در تاريخ  ١٣٩٨/٣/٥به تصويب هيئت محترم رئيسه دانشگاه رسيد و از تاريخ
تصويب تا يك دوره سه ساله شامل تمامي موارد مورد اشاره )به غير از قراردادهاي از پيش تعيين شده تا مدت قرارداد(
ميگردد.

٤٣

پيوست ها
فهرست اسناد ﻣورد بررسي در خصوص ﻣالكيت فكري


سند چشم انداز جمهوري اسﻼمي ايران در افق ١٤٠٤



سياست هاي كلي علم و فناوري ابﻼغي مقام معظم رهبري



نقشه جامع علمي كشور) مصوب  ٦٧٩جلسه تاريخ  ١٣٨٩/١٠/١٤شوراي عالي انقﻼب فرهنگي(



نقشه جامع سﻼمت)مصوب (١٣٩٠/٢/١٣



قانون تشكيل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي)مصوب (١٣٦٤



قانون تشكيﻼت و وظايف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي)مصوب (١٣٦٧

پيوست١
عنوان سنﺪ  :سنﺪ چشم انﺪاز جمهوري اسﻼﻣيايران در افق١٤٠٤
جامعه ي ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگي هايي خواهد داشت.
برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد علم و فناوري ،متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه ي اجتماعي در توليد
ملي.
پيوست٢
عنوان سنﺪ  :سياست هاي كلي علم و فناوري ابﻼغي ﻣﻘام ﻣعﻈم رهبري
در اجراي بنﺪ يك اصل  ١١٠قانون اساسي سياست هاي كلي »علم و فناوري «
 ٥ -١دستيابي به علوم و فناوري هاي پيشرفته با سياستگذاري و برنامه ريزي ويژه.
 ١ -٢مديريت دانش و پژوهش و انسجام بخشي در سياستگذاري ،برنامه ريزي و نظارت راهبردي در حوزه علم و
فناوري و ارتقاء مستمر شاخص ها و روزآمدسازي نقشه جامع علمي كشور با توجه به تحوﻻت علمي و فني در منطقه و
جهان
 ٣ -٢ساماندهي و تقويت نظام هاي نظارت ،ارزيابي ،اعتبارسنجي و رتبه بندي در حوزه هاي علم و فناوري.
 ٤ -٢ساماندهي نظام ملي آمار و اطﻼعات علمي ،پژوهشي و فناوري جامع و كارآمد.
 ١ -٥افزايش سهم علم و فناوري در اقتصاد و درآمد ملي ،ازدياد توان ملي و ارتقاء كارآمدي.

٤٤

 ٢ -٥حمايت مادي و معنوي از فرآيند تبديل ايده به محصول و افزايش سهم توليد محصوﻻت و خدمات مبتني بر
دانش پيشرفته و فناوري داخلي در توليد ناخالص داخلي با هدف دستيابي به سهم  51درصد
 ٥-٥حمايت از مالكيت فكري و معنوي و تكميل زيرساخت ها و قوانين و مقررات مربوط.
 ٥ -٦اهتمام بر انتقال فناوري و كسب دانش طراحي و ساخت براي توليد محصوﻻت در داخل كشور با استفاده از
ظرفيت بازار ملي در مصرف كاﻻهاي وارداتي.
پيوست ٣
نﻘشﻪ جاﻣﻊ علمي كشور) ﻣصوب  ٦٧٩جلسﻪ تاريخ  ١٣٨٩/١٠/١٤شوراي عالي انﻘﻼب فرهنگي(
راهبردها و اقﺪاﻣات ﻣلي ﻣتناسﺐ با راهبردهاي كﻼن توسعة علم و فناوري در كشور:
راهبرد كﻼن١ :
اصﻼح ساختارها و نهادهاي علم و فناوري و انسجام بخشيﺪن بﻪ آنها و هماهنگسازي نﻈام تعليم و
تربيت ،در ﻣراحل سياستگذاري و برناﻣهريزي كﻼن
راهبردهاي ﻣلي:
 -٤ساماندهي نظام مالكيت فكري در حوزه هاي علم و فناوري؛
اقﺪاﻣات ﻣلي:
 ٥ثبت و اعتبارسنجي مالكيت فكري در حوزة علم و فناوري در قوة مجريه؛
 -٧ايجاد نظام ثبت اختراع امتحاني) اثباتي (در حوزه هاي اولويت دار؛
 -٨اصﻼح و ترميم و تكميل نظام پشتيبان ثبت اختراع و اكتشاف از جمله دفاتر خصوصي تنظيم و پيگيري حقوقي ثبت
اختراع و اكتشاف ،دفاتر خصوصي تحليل اختراع و اكتشاف؛ و مراكز اطﻼع رساني فناوري
 -٩تقويت و ساماندهي قوانين و مقررات مالكيت فكري در عرصة مقاﻻت علمي و كتب علمي و پايان نامه ها و ثبت
اختراعات و نرم افزارهاي فني و تخصصي
راهبرد كﻼن٤
نهادينه كردن مديريت دانش و ابتناي مديريت جامعه بر اخﻼق و دانش براساس الگوهاي ايراني  -اسﻼمي در نهادهاي
علمي ،اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و دفاعي -امنيتي

٤٥

راهبردهاي ﻣلي
 -١پياده سازي فرايند مديريت دانش و اطﻼعات در نهادها و دستگاه هاي مختلف؛
اقﺪاﻣات ﻣلي
 -٢تقويت و انسجام بخشي به نظام اطﻼعات علمي و فناوري كشور با مأموريت استانداردسازي و اصﻼح فرآيندهاي
توليد ،ثبت ،داوري و سنجش و ايجاد بانك هاي اطﻼعاتي يكپارچه براي رساله ها ،پايان نامه ها ،طرح هاي پژوهشي و
فناوري ،مقاﻻت ،مجﻼت و كتب علمي و اختراعات و اكتشافات پژوهشگران؛
راهبرد كﻼن ٩
تعاﻣل فعال و اثرگذار در حوزة علم و فناوري با كشورهاي ديگر بهويژه كشورهاي ﻣنﻄﻘﻪ و جهان
اسﻼم راهبردهاي ﻣلي:
 -٥برنامه ريزي به منظور كسب رتبة اول علم و فناوري در منطقه و جهان اسﻼم.
اقﺪاﻣات ﻣلي:
 -٢٥حمايت از ارائة مقاﻻت معتبر علمي در عرصة بين المللي و ثبت اختراعات و اكتشافات

پيوست ٤
عنوان سنﺪ  :نﻘشﻪ جاﻣﻊ سﻼﻣت)ﻣصوب (٩٠/٢/١٣
اهﺪاف راهبردي:
 -١كسب مقام اول در علم ،فناوري و نوآوري حوزه سﻼمت در منطقه
جهت گيري كلي:
 -١اولويت دادن به علم و فناوري پاسخگو به نيازهاي سﻼمت
 -٣تكميل چرخه نوآوري سﻼمت
وضعيت ﻣﻄلوب شاخﺺ ها:
ثبت ساﻻنه  ٢٨٠پتنت در حوزه سﻼمت
دستيابي به سهم  ٢درصد بازار جهاني محصوﻻت و خدمات در حوزه سﻼمت
دستيابي به سهم  ٣٥درصد از بازار داخل محصوﻻت حوزه سﻼمت

٤٦

راهبردها
الف -توسعﻪ سياستگذاري ،ﻣﺪيريت و قوانين
 -١پايش توسعه فناوري در كشورهاي منطقه و كشورهاي توسعه يافته فناوري براي مشخص كردن زمينه هاي توسعه
دانش و اكتساب و فناوري
 -٥انتقال فناوري هاي مورد نياز نظام سﻼمت كشور توسط بدنه علمي دانشگاهها و پژوهشگاهها به عنوان واسطه انتقال
اقﺪاﻣات:
 -٢تدوين و اجراي برنامه بلند مدت توسعه علم ،فناوري و نوآوري سﻼمت در چارچوب نقشه علمي كشور ،همراه با
طرح آمايش علم و فناوري سﻼمت به منظور تعين موقعيت خوشه ها و جغرافياي پارك هاي علم وفناوري ،طراحي
راهكارهاي اجرايي حمايت و پشتيباني از برنامه و شيوه پيشرفت آن

نهادها:
دفتر حفاظت از مالكيت معنوي در سﻼمت
ب -بهبود تخصيﺺ ﻣنابﻊ ﻣالي ،تسهيل و افزايش سرﻣايﻪ گذاري:
 -٩حمايت مالي از ثبت پتنت
اقﺪاﻣات:
 -٧تشكيل مركز خدمات مشاوره اي به پژوهشگران
ج -تسهيل كارآفريني :
 -٥حمايت از شكل گيري شركت هاي زايشي از طريق انتقال مالكيت فكري ،دانش فني ،استفاده از امكانات،
تجهيزات ،نيروي انساني و از طريق اشتراك دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي با آنها) بر اساس قراردادهاي تعريف شده
متضمن سود طرفين(
اقﺪاﻣات:
 -٧ايجاد  ٤٠مركز توسعه خدمات فناوري در حوزه هاي اولويت دار
 -8ايجاد  ٥٠شركت پتنت خواني
نهادها:
مراكز انتقال فناوري
مراكز همكاري هاي بين المللي تحقيقات براي سﻼمت

٤٧

دفاتر همكاري هاي دانشگاه صنعت
شاخص ها:
الف -بهبود تخصيﺺ ﻣنابﻊ ﻣالي ،تسهيل و افزايش سرﻣايﻪ گذاري
 -٨نسبت مقدار اعتبارات تخصيص يافته جهت كمك به ثبت پتنت خارجي در سال به تعداد پتنت ها در آن سال
ب -هنجارها و فرهنﮓ سازي :
 -١تعداد ثبت اختراعات و اكتشافات به ازاي جمعيت به تفكيك استان

شاخﺺ تركيبي نوآوري در نﻈام سﻼﻣت:
شاخصي است كه به بررسي همه لايه هاي نظام ملي نوآوري مي پردازد .اين شاخص ،نوآوري را در  ٥بعد پيشرانهاي
نوآوري ،توليد دانش ،انتشار دانش ،كاربرد و مالكيت فكري مورد بررسي قرار مي دهد .از آنجا كه نشانگرهاي اين ٥
حيطه در بين شاخص هاي ما وجود دارند ،مي توان شاخص نوآوري در نظام سﻼمت را نيز محاسبه و ضمن مقايسه با
ساير كشورها از آن در جهت بررسي روند نوآوري نيز استفاده نمود.

پيوست ٥
عنوان سنﺪ  :قانون تشكيل وزارت بهﺪاشت ،درﻣان و آﻣوزش پزشكي)ﻣصوب(١٣٦٤
ماده  -٥معاونت پژوهشي اين وزارت موظف است در اجراي بند ) (٤اصل سوم قانون اساسي به منظور تقويت روح بررسي،
تتبع و ابتكار در زمينه هاي علمي و فني پزشكي و انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در جميع رشته هاي پزشكي و باﻻ
بردن سطح علم
پزشكي و نظارت بر پژوهش هاي علمي و هماهنگ ساختن واحدهاي تحقيقاتي پزشكي ،مؤسسات و واحدهاي پژوهشي
پزشكي موجود را توسعه داده و تقويت نمايد .تبصره  -بودجه تحقيقاتي اين مؤسسات به صورت كمك در بودجه اين
وزارت منظور و در اختيار آن ها قرار خواهد گرفت.
پيوست ٦
عنوان سنﺪ  :قانون تشكيﻼت و وظايف وزارت بهﺪاشت ،درﻣان و آﻣوزش پزشكي)ﻣصوب (١٣٦٧
ماده  ١وظايف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي عبارتند از :
 -١تدوين و ارائه سياستها ،خط مشي ها و نيز برنامه ريزي براي فعاليت هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه
پزشكي ،پژوهش ،خدمات بهداشتي درماني ،دارويي ،بهزيستي و تامين اجتماعي

٤٨

