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بسمه تعالی

دستورالعمل اجرایی طرح های ارتباط با صنعت

 -1ثبت طرح در پژوهشیار:
مجري در ابتدا طرح را در پژوهشیار ثبت کند بدین صورت که مرکز هدف اول را پژوهشکده بازتوانی عصبی و مرکز هدف دوم را دفتر ارتباط با صنعت
انتخاب نماید.

تعریف طرح خدماتی:
این طرح ها سفارش شده از مرکزي خارج از دانشگاه می باشند که یک خدمت خاص را (همچون خدمات آزمایشگاهی – خدمات آموزشی ،خدمات مشاوره
اي و  )...را درخواست نموده است

تعریف طرح های تحقیقاتی:
این طرح ها جنبه پژوهشی داشته و اعتبار آن خارج از دانشگاه تامین می شود.

 -2بررسی طرح و ضمایم آن
در این مرحله ابتدا تمامی قسمت هاي پروپوزال شامل چکی ده طرح ،ثبت طرح ،مشخصات مجریان و همکاران  ،روش اجرا  ،جدول زمانبندي ،جدول هزینه
ها و ضمایم توسط کارشناسان بررسی میگردد.
 -3بررسی طرح در جلسه شورای ارتباط با صنعت

 -4ارسال طرح به کمیته اخالق
 -5ارسال سواالت قرارداد برای طرح های که مصوبه اخالق دارند.
 -6عقد قرارداد
 -7پرداخت وجه:
نحوه پرداخت وجه براساس نوع طرح خدماتی و تحقیقاتی متفاوت است
پرداخت وجه طرح خدماتی ،کل وجه با تایید کارفرما در یک مرحله پرداخت می شود و این نوع طرح ها نیاز به نظارت ندارند.
پرداخت وجه تحقیقاتی:
ایران -تهران  -انتهای بلوار کشاورز -ضلع شمالی درب شرقی مجتمع بیمارستان امامخمینی(ره) -ساختمان پژوهشکده بازتوانی عصبی (ریحانه) -طبقه سوم
صندوق پستی  11-18141 :تلفن  - 11141116 -11 :نمابر11884441 :
پست الکترونیک basir@tums.ac.ir :آدرس اینترنتیhttp://basir.tums.ac.ir :
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پرداخت اولیه  :پس از تحویل اصل فیش واریز و صدور دستور پرداخت به حساب مجري واریز می گردد.
پرداخت مراحل  :شامل دریافت گزارش پیشرفت و نهایی طرح ،تعیین ناظر  ،ارسال گزارش جهت نظارت  ،ارسال نامه جذب اعتبار  ،تخصیص بودجه ،
صدور سند  ،تایید ناظر و دستور پرداخت می باشد .و با دستور پرداخت به حساب مجري واریز می گردد.

حساب سایر منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران  599707996بانک ملت بابت طرح های ارتباط با صنعت
« اصل مستندات واریزی جهت وصول اعتبارات به بخش حسابداری الزامی می باشد».

ایران -تهران  -انتهای بلوار کشاورز -ضلع شمالی درب شرقی مجتمع بیمارستان امامخمینی(ره) -ساختمان پژوهشکده بازتوانی عصبی (ریحانه) -طبقه سوم
صندوق پستی  11-18141 :تلفن  - 11141116 -11 :نمابر11884441 :
پست الکترونیک basir@tums.ac.ir :آدرس اینترنتیhttp://basir.tums.ac.ir :

