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پایه و   علوم   تخصصی  هایرشته  آموختگاندانش  جذب  دستورالعملعنوان:   شماره سند : 

-شرکت  و   بنیان  دانش  هایشرکت  در  تعهد  دوره  گذراندن  قالب  در  داروسازی

 سالمت   فناوری   هایپارک  و   رشد  مراکز  در  مستقر   های

 

 ویرایش:  تاریخ: 

 9 از 2صفحه:  
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پایه و   علوم   تخصصی  هایرشته  آموختگاندانش  جذب  دستورالعملعنوان:   شماره سند : 

-شرکت  و   بنیان  دانش  هایشرکت  در  تعهد  دوره  گذراندن  قالب  در  داروسازی

 سالمت   فناوری   هایپارک  و   رشد  مراکز  در  مستقر   های

 

 ویرایش:  تاریخ: 

 9 از 3صفحه:  

 

 مقدمه -1

حمایت از تولید داخلی محصوالت با تکنولوژی باال در حوزه سالمت، عالوه بر ایجاد ثبات در تامین نیازهای کشور  

ن و متخصصین  ال درآمدزایی در کنار کاهش خروج ارز و ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیدر این بخش منجر به  

های تخصصی علوم پزشکی  دوره  التحصیالن عدم امکان به اشتغال فارغ  گردد.  های تخصصی علوم پزشکی میرشته

ها به حضور  رغم نیاز شرکت های فناوری سالمت علی های مراکز رشد و پارک در قالب گذراندن دوره تعهد در شرکت 

به همین منظور  های اخیر بوده است.  های تولیدی در سالاین افراد، از جمله مشکالت پیش روی فناوران و شرکت

های  دانشگاهکلیه  از این پس  با پیگیری دفتر توسعه فناوری سالمت و مساعدت معاونت آموزشی وزارت بهداشت،  

می  کشور  پزشکی  این  مطابق  وانند  تعلوم  از  دانش   ،دستورالعملبا  هرکدام  تخصصی  دکترای  مقطع  آموختگان 

بنیان در کلیه  های دانش عالوه بر شرکت  های داروسازی و علوم پایه پزشکی را جهت انجام تعهدات قانونیرشته 

 .گیرند  بکارسالمت  های فناوریپارک مراکز رشد وهای مستقر در  شرکت

نامه   دستورالعملاین   مبنای  به  بر  مورخ  1370/500شماره  های  مورخ  1304/500و    25/03/1400/د  /د 

معاونت تحقیقات و فناوری    19/04/1400/د مورخ  1929/700نامه به شماره  معاونت آموزشی و    07/05/1394

  توانند می  کشور   پزشکی  علوم  هایدانشگاهتدوین گردیده و از این پس کلیه  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

  های رشته  از   هرکدام   تخصصی   دکترای   مقطع   آموختگاندانش   از   درصد   15  سالیانه   آموزشی   معاونت  هماهنگی  با

  های شرکت کلیه در  بنیاندانش  هایشرکت بر  عالوه قانونی، تعهدات  انجام جهت را پزشکی پایه علوم و  داروسازی

 بکارگیرند. فناوری سالمت هایپارک  و  رشد  مراکز   در  مستقر

 یفرتعا -2

 آموخته دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل دانشدانشگاه: 

آموزش    یزیرگسترش و برنامه   یشورامراکز رشد دارای مجوز از شورای گسترش وزارت بهداشت و یا  مرکز رشد:  

 ی وزارت علوم عال

های علم و فناوری  های فناوری سالمت دارای مجوز از شورای گسترش وزارت بهداشت و یا پارکپارکپارک:  

 م ی وزارت علوآموزش عال  یزیرگسترش و برنامه   دارای مجوز از شورای



پایه و   علوم   تخصصی  هایرشته  آموختگاندانش  جذب  دستورالعملعنوان:   شماره سند : 

-شرکت  و   بنیان  دانش  هایشرکت  در  تعهد  دوره  گذراندن  قالب  در  داروسازی

 سالمت   فناوری   هایپارک  و   رشد  مراکز  در  مستقر   های

 

 ویرایش:  تاریخ: 

 9 از 4صفحه:  

 

 مصوب وزارت بهداشت  علوم پایه پزشکی و داروسازی  های دکترای تخصصیرشته های تخصصی:رشته

 بنیانی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریهای دارای گواهی دانششرکتبنیان : شرکت دانش 

درشرکت  یا  وبنیان  دانش   هایشرکت  کلیههای متقاضی:  شرکت استقرار  دارای گواهی  یا    رشد   مراکز  های  و 

 اند.ها که توسط دانشگاه به دفتر توسعه معرفی شدهپارک

 .Ph.D های رشته تعهدات کمیسیون  کمیسیون:

فناوری:   توسعه    مجموعه   زیر  در  پزشکی  آموزش   و   درمان   بهداشت  وزارت  سالمت   فناوری   توسعه  دفتر دفتر 

   فناوری  و  تحقیقات معاونت

 تعهدات وزارت بهداشت ی عال ون یسیکمکمیسیون: 

 افراد واجد شرایط  -3

ه مشمول گذراندن دوره سربازی و  ک مصوب وزارت بهداشت    ی تخصص  ی دکتراهای  تمامی دانش آموختگان رشته

 باشند. نمی راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ

 های واجد شرایطشرکت -4

 فناوری سالمت هایپارک  و  رشد  مراکز  در  های مستقرشرکت یا وبنیان  دانش  های شرکت کلیه

 فرایند اجرایی  -5

 مستندات مورد نیاز  -5-1

 کارت پایان خدمت برای آقایان .1

   متقاضینامه درخواست  .2

 نامه درخواست شرکت   .3

 اساسنامه شرکت   .4



پایه و   علوم   تخصصی  هایرشته  آموختگاندانش  جذب  دستورالعملعنوان:   شماره سند : 

-شرکت  و   بنیان  دانش  هایشرکت  در  تعهد  دوره  گذراندن  قالب  در  داروسازی

 سالمت   فناوری   هایپارک  و   رشد  مراکز  در  مستقر   های

 

 ویرایش:  تاریخ: 

 9 از 5صفحه:  

 

 های مستقر گواهی استقرار در پارک یا مرکز رشد برای شرکت .5

 بنیانی در صورت وجود تاییدیه دانش .6

 شناسنامه متقاضی  تصویر کارت ملی و .7

 عکس پرسنلی متقاضی .8

  فرد   تحصیلی  مشخصات   و   ملی  کد   به شرکت شامل مشخصات هویتی،  دوره  متقاضی  درخواست   نامه  -1تبصره  

 باشد.متقاضی می

  متقاضی   حضور   با  موافقت  مبنی بر   بهداشت  وزارت   علمی  هیئت  امور  شرکت به مرکز  درخواست  نامه  -  2تبصره  

  یا   و   رشد   مراکز   در  استقرار  یا  و   بودن   بنیاندانش   ذکر  ،متقاضی   تحصیلی  مشخصات  ، ملی  کد   شامل که  تعهد   دوره

 باشد.ها میپارک

 بررسی مستندات  -5-2

کمیسیون جهت  شرکت برای    ، درخواست علمی  هیئت  امور  توسط مرکزارسالی  مستندات  از بررسی و استعالم    پس

 . گرددمی  ارسال صدور مجوز 

  تعهد  امکان گذراندن دوره ن خدمت پزشکان و پیراپزشکان باشد،درصورتی که متقاضی مشمول قانو  -3تبصره 

 بعد از دوره طرح وجود دارد.  شرکت  در

  حضور   با  درمانی، امکان عدم موافقت  مراکز یا    و  هادانشگاهدر صورت نیاز به حضور نیروی متخصص در    -4تبصره  

 وجود دارد.  شرکت در  تعهد   دوره  متقاضی

بودن و یا استقرار در مرکز رشد و یا پارک از دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت   بنیاندانشاستعالم   - 5تبصره  

 پذیرد. صورت می

درصورت وجود تعهد خاص به دانشگاه توسط متقاضی، مکاتبات و استعالم از دانشگاه مذکور توسط   -6تبصره  

 پذیرد. بهداشت صورت می وزارت  علمی هیئت  امور



پایه و   علوم   تخصصی  هایرشته  آموختگاندانش  جذب  دستورالعملعنوان:   شماره سند : 

-شرکت  و   بنیان  دانش  هایشرکت  در  تعهد  دوره  گذراندن  قالب  در  داروسازی

 سالمت   فناوری   هایپارک  و   رشد  مراکز  در  مستقر   های

 

 ویرایش:  تاریخ: 

 9 از 6صفحه:  

 

مؤسس،    -7تبصره   متقاضی  باشد، جهت سهامدر صورتیکه  مدیره  هیئت  عضو  یا  و  محل خدمت  شرکت  دار 

گیری کمیسیون مشترک معاونت آموزشی، معاونت تحقیقات و  مرجع تصمیم گذراندن دوره در شرکت مذکور،  

تحقیقات و فناوری )رئیس دفتر توسعه فناوری(،    . این کمیسیون متشکل از نمایندهباشد فناوری و دفتر حقوقی می

 باشد.ی( و نماینده دفتر حقوقی وزارت بهداشت میعلم  ئتیمحترم مرکز امور ه سی رئمعاونت آموزشی)  نماینده

 شروع دوره  -5-3

  گواهی تأییدیه تحصیلی طی مکاتبه وزارت با دانشگاه  پس از تایید مستندات و موافقت مرکز امور هیئت علمی  

متقاضی و  با  توسط دانشگاه محل تحصیل به شرکت، پس از عقد قرارداد تمام وقت    برای شرکت صادر می شود.

بهداشت   وزارت  علمی  هیئتامور    شرکت توسط نامه به مرکز  از سوی، شروع دوره  توسط شرکت   بیمه شدن فرد

 گردد. اعالم می 

متقاضی    -8تبصره   از  تواند در  میمیزان حقوق  بندی  3قالب یکی  بوده    دسته  پرداخت  زیر  توسط شرکت  و 

 : شود.می 

 1علمی پایه ت أهیالف( 

 علمی  ت أهیب( کارشناس غیر 

 طبق توافق فرد و شرکت   ج(

نسبت   و  تعهد محضری اخذ شده از متقاضی هنگام پذیرش در دوره تخصص   مطابقطول دوره تعهد    -9تبصره  

 .باشد مدت تحصیل فرد می به

 نحوه انصراف  -5-4

  هیئت  امور  مرکزبه مراتب  آموخته و شرکت مبنی بر خاتمه دوره پیش از مدت زمان تعهد،در صورت توافق دانش 

   .گرددو بررسی می ثبت سیستم در  و  اعالم بهداشت  وزارت علمی

دوره    زمان   میزان   و همچنین  تعهد   دوره  گذراندن  از  متقاضی  انصراف   با   موافقت  شاملنامه انصراف توسط شرکت  

 باشد. می شرکت  در  متقاضی سپری شده تعهد 



پایه و   علوم   تخصصی  هایرشته  آموختگاندانش  جذب  دستورالعملعنوان:   شماره سند : 

-شرکت  و   بنیان  دانش  هایشرکت  در  تعهد  دوره  گذراندن  قالب  در  داروسازی

 سالمت   فناوری   هایپارک  و   رشد  مراکز  در  مستقر   های

 

 ویرایش:  تاریخ: 

 9 از 7صفحه:  

 

 پایان دوره  -5-5

اعالم    بهداشت  وزارت   علمی  هیئت   امور  مرکزپس از اتمام طول دوره تعهد، شرکت اعالم پایان دوره تعهد را به  

اعالم موافقت با پایان دوره تعهد به همراه مستندات  ای مبنی بر  نامه  علمی،   هیئت   اموریید مرکز  أنماید. پس از تمی

 . پذیردنامه طی فرایند مربوطه توسط دانشگاه صورت میبه معاونت آموزشی دانشگاه ارسال و صدور دانش 

بهداشت   وزارت  علمی  هیئت  امور  اعالم پایان دوره توسط شرکت و در بازگشت به نامه اولیه مرکز  نامه  -10تبصره  

باشد. ارسال سوابق بیمه و قرارداد  حضور متقاضی در شرکت میشروع و پایان  گردد و شامل اعالم تاریخ  تهیه می 

 .استکار متقاضی همراه نامه اعالم پایان دوره الزامی 

 و ارسال مستندات بهنحوه مکات -6

یر سامانه مکاتبات وزارت بهداشت  بهداشت در سر برگ شرکت از مس  وزارت   علمی  هیئت  امور  کلیه مکاتبات با مرکز

 باشد. امکان پذیر می  http://fc.behdasht.gov.irبه آدرس زیر

 این دستورالعمل در تاریخ .............. به تأیید معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 



پایه و   علوم   تخصصی  هایرشته  آموختگاندانش  جذب  دستورالعملعنوان:   شماره سند : 

-شرکت  و   بنیان  دانش  هایشرکت  در  تعهد  دوره  گذراندن  قالب  در  داروسازی

 سالمت   فناوری   هایپارک  و   رشد  مراکز  در  مستقر   های

 

 ویرایش:  تاریخ: 

 9 از 8صفحه:  

 

 

 

 

 

 

   پیوست
 

 

 

 

 



 

 
 فرآیند گذراندن دوره تعهد  - 1  وستیپ


