اساسنامه مراکس رضد واحدهای فناوری در علوم پسضکی

ماده  -1تعریف
 -1-1مرکس رضد :مسکصی اغت تحت مدیسیت متخككین حسفه ای که با ازائه خدمات حماایت ،اش ایدااو
توغعه حسفه های خدید توغظ کازآفسینان ،که وز لالب احدهای نوپای فعال وز شمینههای مختلف منتها،
به فنا زی تؿکیل ؾدهاند اهداف التكاوی مبتن ،بس وانؽ فنا زی وازند پیؿتیبان ،م،کند .این خادمات
ؾامل موازو شیس اغت:
تأمین محل کاز (به قوزت اخازه)
خدمات آشمایؿگاه ،کازگاه ،اعالعزغان،
خدمات ،مدیسیت ،حمول ،اخالق پصؾک ،مال ،اعتبازی پس ضهیاب ،باشازیاب،
آموشؼهای تخكك ،یطه مؿا زه
غایس خدمات مستبظ با توغعه زؾد ازتمای احدهای فنا زی
 -2-1سازمان مؤسس (متقاضی) :غاشمان ،اغت که مسکص زؾد زا تأغیعنمووه تأمین بووخه موزو نیااش
زا اش محل اعتبازات و لت ،غیس و لت ،به عهده م،گیسو.
 -3-1واحدهای فناوری :به احدهای ،گفته م،ؾوو که وازای هویت حمول ،مػتمل اش مسکص زؾد باووه
با توخه به اغاغنامه غایس اغاناو لاانون ،وز شمیناه تحمیماات کاازبسوی توغاعهای عساحا ،مهندغا،
مهندغ ،معکوظ انتمال فنا زی ازایه خدمات تخكك ،فعالیت وز خهت تداازیکاسو نتاایح تحمیماات
فعالیت م،نمایند .این احدها م،توانند ؾامل ؾسکتهای خكوق ،تعاا ن ،احادهای تحمیاك توغاعه
قنایع باؾند.
 -4-1دوره رضد مقدماتی :به و زهای گفتهم،ؾوو که حداکثس  6ماه بووه ع ،آ به افساو یا گس ههای
مػتعدی که وازای ایدههای نوآ زانه هػتند بسای آؾنای ،با باشاز ؾناغای ،گس ه کازی مستبظ با ایده تمویت
تثبیت ایده ا لیه ایداو هویت حمول ،مػتمل مؿا زه آموشؼهاای زش واوهما،ؾاوو کاه وز قاوزت
موفمیت وز این و زه ممدمات ،کػب هویت مػتمل حمول ،م،توانند متماضا ،تؿاکیل احادهای نوپاا
اغتمساز زغم ،وز مسکص زؾد ؾوند .این و زه وز احدی اش مسکص زؾد به نا بخاؽ زؾاد ممادمات ،هادایت
م،ؾوو شما آ با تكویب زییع مسکص زؾد تا  9ماه لابل افصایؽ اغت.

 -5-1دوره رضد :و زهای اغت حداکثس  3غاله کاه عا ،آ

احادهای فناا ز مػاتمس وز مسکاص زؾاد باه

معیازهای زؾدیافتگ ،وغتیافته پع اش آ اش مسکص زؾد خازج ما،ؾاوند .شماا ایان و زه باه پیؿانهاو
ؾوزای مسکص زؾد با تكویب ؾوزای فنا زی وانؿگاه تا  5غال لابل افصایؽ اغت.
 -6-1تعامالت مرکس رضد :ازتباعات واخل غاشمان ،تعاملهای وز ن ،مسکص زؾد احادهای فناا زی باه
ؾسح ذیل اغت:

ارتباطات داخل سازمانی و تعامالت درونی مرکس رضد فناوری

ه

امنای دانط اه /سازمان مؤسس

ر س دانط اه /سازمان موسس

ضورای فناوری

معاون ت ق قات و فناوری

مدیر فناوری سالم

ض و ر ا ی مر کس

ن ایند ی دست اههای
ح ای ما ی

ص خدمات مطاورهای

ص خدمات موزضی

ری س مرکس رضد

واحد فناوری

ض و ر ا ی مر کس

ص رضد مقدماتی

ص خدمات ت

ی

ص خدمات پروشهیا ی و
ازاریا ی

ص خدمات پطت بانی

ماده  -2اهداف
 -1-2بػتسغاشی تدازیغاشی وغتا زوهای تحمیمات،
 -2-2ایداو شمینه کازآفسین ،حمایت اش نوآ زی خاللیت نیس های محمك خوا
 -3-2کمک به ز نك التكاو منغمهای مبتن ،بس فنا زی
 -4-2ایداو فضای زش خهت گػتسؼ زؾد احدهای کوچاک متوغاظ واناؽبنیاا فناا ز فعاال وز
شمینههای فنا زی
 -5-2بػتسغاشی خهت خار واناؽ آموختگاا وانؿاگاه ،وز شمیناه توغاعه فناا زی باه منجاوز ایدااو
فسقتهای ؾغل،
 -6-2تولید توغعه محكوزت فسآیندهای فنا زانه وانؽ فن ،لابل عسضه به باشاز
ماده  -3وظایف
 -1-3حمایت مال ،اش احدهای مػتمس وز مسکص زؾد با توخه به فعالیتهای احدهای فنا ز منادزج وز بناد
3-1
 -2-3تالؼ بسای فساهمآ زو حمایتهای لانون ،خهت تػسیع زؾد احدهای مػتمس وز مسکص زؾد
 -3-3ازایه خدمات مؿا زههای موزو نیاش احدها وز زاغتای تبدیل ایدههای نو به محكول تدازیغاشی
آ ها
 -4-3نجازت بس ز ند زؾد احدها تحلیل مػتمس وغتا زوها با هدف افصایؽ کازای ،مسکص زؾد
 -5-3نجازت بس فعالیتهای احدهای فنا زی وز تحمك ایدهمحوزی آنها
تب ره -اندا فعالیتهای شیس توغظ مساکص زؾد ممنوع اغت:
 -1مؿازکت وز غها احدهای فنا زی (مػتمس وزمسکص زؾد)
 -2اغتخدا عضو هیأت علم،
 -3انعماو اخسای لسازواوهای پط هؿ ،به اغتثناء موازو شیس کاه زش اغات باه تكاویب ؾاوزای پط هؿا،
غاشما مؤغع نیص بسغند:
پس ضههای مغالعات ،وز شمینه بهبوو توغعه مساکص زؾد
پس ضههای ،که به لكد ازخاع به احدهای فنا ز مػتمل مسکص زؾد اندا م،ؾوو.
ماده  -4ارکان مرکس رضد
 -1-4هیأت امنای وانؿگاه /غاشما مؤغع
 -2-4زییع وانؿگاه /غاشما
 -3-4معا تحمیمات فنا زی
 -4-4مدیس فنا زی غالمت

 -5-4زییع مسکص زؾد
ماده  -5ه أت امنا
هیأت امنای مساکص زؾد هما هیأت امنای غاشما مؤغع خواهد بوو.
تب ره :چنانچه غاشما مؤغع وازای هیأت امنا نباؾد هیأت امنای مسکص زؾاد باس اغااظ لاانو تؿاکیل
هیأتهای امنا تؿکیل م،گسوو.
ماده  -6وظایف و اخت ارات ه أت امنا
ظایف اختیازات هیأت امنا مغابك با لانو تؿکیل هیأتهای امنای وانؿگاهها مؤغػههای آموشؼ عال،
پط هؿاا ،مكااو خلػااههااای  183 181مااوز  1376/12/23 9ؾااوزای عااال ،انمااال فسهنگاا،
اقالحیههای بعدی آ خواهد بوو.
تب ره :هیأت امنای غاشما مؤغع م ،تواند تما یا بخؿ ،اش اختیازات خوو زا وز ازتباط با مساکص زؾد باه
ؾوزای فنا زی غاشما مؤغع تفویض کند.
ماده  -7وظایف ری س مرکس رضد
مكوبههای هیأت امنا

 -1-7اوازه کلیه اموز مسکص زؾد بس عبك اغاغنامه آییننامههای مكو
 -2-7پیؽبین ،تنجیم بووخه غازنه ازائه به ؾوزای مسکص زؾد
 -3-7نجازت بس فعالیت احدهای فنا ز مػتمس وز مسکص زؾد بسای حكول اعمینا اش انغباق فعالیاتهاا باا
اهداف پیؽبین ،ؾده
 -4-7ایداو شمینههای زش بسای ازتماء توغعه احدهای فنا ز
 -5-7بسنامه زیصی اتخاذ تدابیس زش وز زابغه با تأمین بووخه تمویت بنیاه ماال ،خار امکاناات باسای
مسکص زؾد
 -6-7عمد لسازواو به نمایندگ ،اش مسکص زؾد با کلیه اؾخاـ حمیم ،حمول،
 -7-7ازائه گصازؼ عملکسو غالیانه مسکص زؾد به ؾوزای مسکص زؾد
 -8-7تهیه تساش مال ،غازنه مسکص زؾد
ماده  -8ترک ب ضورای مرکس رضد
 -1-8زییع مسکص زؾد؛ زییع ؾوزا
 -2-8یکنفس اش مدیسا قنایع یا وغتگاههای اخسای ،منغمه مستبظ با موضوع کازی مسکص زؾد به پیؿنهاو
زییع مسکص زؾد با تأیید قد ز حکم توغظ زییع وانؿگاه /غاشما مؤغع

 3 -3-8نفس اش اعضای هیأت علم ،وانؿگاه محمما کازؾناغا خبسه یا کازآفسیناا متناغاب باا زؾاته
تخكك ،فعالیتهای مسکص زؾد به پیؿنهاو زییع مسکص زؾد با تأیید قد ز حکم توغظ زییع وانؿگاه/
غاشما مؤغع
 -4-8یک نفس کازؾناظ خبسه التكاوی به پیؿنهاو زییع مسکص زؾد با تأیید قد ز حکم توغظ زیایع
وانؿگاه /غاشما مؤغع
 -5-8یکنفس اش مدیسا ؾسکتهای وانؽبنیا مػتمس وز مسکص زؾد به پیؿنهاو زییع مسکص زؾد با تأیید
قد ز حکم توغظ زییع وانؿگاه /غاشما مؤغع
 -6-8مدیس فنا زی غالمت وانؿگاه
 -7-8یک ،اش کازؾناغا مسکاص زؾاد باا پیؿانهاو زیایع مسکاص تأییاد قاد ز حکام توغاظ معا نات
تحمیمات فنا زی؛ وبیس ؾوزا
ماده  -9وظایف و اخت ارات ضورای مرکس رضد
 -1-9پیؿنهاو تكویب ا لیه خظ مؿ ،غیاغتهای علم ،فنا زی مسکص زؾد خهت ازائه به هیأت امنا
 -2-9پیؿنهاو بسنامه بووخه مسبوط به فعالیتهای مسکص زؾد به هیأت امنا
 -3-9بسزغ ،تكویب ا لیه تساش مال ،غازنه مسکص زؾد بس اغاظ ؾاخفهای مكو خهت ازائه باه هیاأت
امنا
 -4-9تأیید آییننامههای اخسای ،مسکص زؾد
 -5-9تكویب قالحیت احدهای فنا ز خهت اغتمساز وز مسکص زؾد
 -6-9بسزغ ،عملکسو غازنه مسکص زؾد
 -7-9پیؿنهاو انحالل مسکص زؾد به زییع غاشما مؤغع
 -8-9پیؿنهاو اقالح یا تغییس اغاغنامه به معا نت تحمیمات فنا زی اش عسیك زییع غاشما مؤغع
ماده  -11وظایف سازمان مؤسس
 -1-10تأمین منابع مال ،موزو نیاش مسکص زؾد
 -2-10انتكا زییع مسکص زؾد به پیؿنهاو معا تحمیمات فنا زی غاشما مؤغع
 -3-10تامین غتاو مدیسیت ،نیس ی انػان ،بخؽ غتاوی
 -4-10پیؿنهاو انحالل مسکص زؾد به کمیته تخكك ،فنا زی معا نت تحمیمات فنا زی
ماده  -11مقررات ما ی
مسکص زؾد اش نجس ممسزات مال ،مؿمول آییننامه مال ،معامالت ،وانؿگاهها م،باؾد.
ماده  -12منا ع ما ی
منابع مال ،مسکص زؾد عبازتند اش:

 -1-12بووخه غازنه مسکص زؾد که اش محل اعتبازات عموم ،کؿوز تامین م،گسوو.
 -2-12کمکهای مال ،اؾخاـ حمیم ،حمول،
 -3-12وزآمدهای اختكاق ،حاقل اش فعالیتهای مسکص زؾد عبك لسازواوهای منعمده وزیافت حك امتیاش
)(Royalty

 -4-12عمد لسازواوهای پط هؿ ،اخسای ،با غاشما های و لت ،غیس و لت ،با زعایت تبكسه ذیل ماوه 3
ماده  -13هر ونه تغ رات و اصالح در این اساسنامه ه پ طننااد ضنورای مرکنس رضند و تأی ند
ضورای عا ی فناوری وزارت اداض

و ا ت ویب ضورای نظارت ارزض ا ی و سترش دانط اههای

علوم پسضکی صورت خواهد رف .
ماده  -14در صورت هر ونه سکوت یا تعارض مفاد اساسنامه ا ی ننامنه تأسن س و راهانندازی
مراکس رضد واحدهای فناوری در علوم پسضکی ،مفاد ی ننامه الزماالجرا خواهد ود.
ماده  -15این اساسنامه در  15ماده و  3تب ره در ضورای سترش دانط اههای علوم پسضکی نه
ت ویب رس د.

