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توانبخشیدانشکده   
 

 شیوه نامه اجرایی
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 مقدمه

 هسته بنیان دانش اقتصاد. است مسیر این در دانش از استفاده و نوآوری نیازمند پایدار رشد و توسعه به دستیابی

 زمینة  الزم، شرایط ایجاد با اقتصادی رشد بر موثر و درون زا عاملی عنوان به و است پویا قتصادا مرکزی

می   افزایش را جدید فرآیندهای به ها ایده تبدیل توانایی و سازد  می فراهم را نوآوری مدیریت و خالقیت

 که بوده هادانشگاه اصلی وظیفه آن، در نوآوری پیشبرد و انتشار انتقال، دانش، تولید محور، دانش اقتصاد در .دهد

 در هدفمند کاربردی های پژوهش انجام بین این در. کرد خواهد فراهم را اقتصادی رشد به کمک موجبات

 ایفا کارآفرین و سوم نسل دانشگاه های ایجاد و بنیان دانش اقتصاد توسعه در را مهمی بسیار نقش هادانشگاه

 علمی هایانگیزه و توان بکارگیری  و دانشگاه فناوران و اساتید قابلیت و ظرفیت از مندی بهره. نمایدمی

 و نیاز مورد محصوالت تولید و فناورانه هایطرح اجرای برای تکمیلی تحصیالت مقاطع در دانشجویان

-می مرا ینا چنینهم. باشد داشته دنبال به را کشور آموزشی نظام شکوفایی بنیادین صورت به تواندمی تاثیرگذار

 ییابیهاارز در را یبرتر هجایگا کسب و دهبو مسو نسل یهاهنشگادا سمت به هنشگادا حرکت زسامینهز نداتو

 ،علمی یهشهاوپژ از ناشی یهاوردستاد و تمحصوال اعنوا به دننها ارزش. ددگر موجب لمللیا بین مختلف

 پاسخگویی ر،کشو نیدرو و بومی منابع از ییرگ هبهر با و نهآورانو دییکررو با که آوردمی همافر را نمکاا ینا

 باشد. ورمقد کشور سالمت  آن تبع به و توانبخشی زهحو دار لویتاو و قعیوا یهازنیا به

 با و محور محصول فناورانه های نامه پایان اجرای عملیاتی برنامه گام به گام تدوین هدف با نامه شیوه این

 انتخاب راستای آنان در به کمک و اشتغال  و تحقیق ل،تحصی به نسبت دانشجویان نگرش تغییر هدف
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 درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی دانشکده در کارآفرینانه، و کاربردی های نامه پایان

 است. شده تدوین تهران

 و تحصوالم اریگذ ارزش ایبر چوبیرچا آن ییاجرا یهارهکارا و لعملراستود ینا دمفا که ستا ینا رنتظاا

 هشهاوپژ ساختن دیبررکا ایبر را راه آن ینوتد و دهبو رمحو لمحصو و نهورافنا ینامههانپایا یهاوردستاد

 اجرای و مدیریت برای را مدونی ضوابط و هماهنگ سیاست نامه آئین این مفاد رود می انتظار. زدسا ارهمو

 را راه و باشد آفرین کار و سوم نسل انشگاهد اهداف راستای در و آورده فراهم محور محصول هاینامه پایان

 .سازد هموار ثروت خلق و بنیان دانش محصوالت سازی تجاری برای

 یفضا دیجاا  ر،محو لمحصو یها نامه نپایا نامههشیو ایجرا از فهد :ها دآوريیا و تتوضیحا .1

 عرصه در مشخص لمحصو ئهارا به منتهی و دیبررکا یهاهیدا ایجرا ایبر مندرساختا و مناسب

 زهحووری روزآمد فنا و نشدا زیسا بومی مسیر در حرکت  ،فعلی یطاشر در .باشدمی توانبخشی

 و نشدا افزایش باید به آن اهتمام کنند. رکشودرمانگران و محققان  همه که ستا مهمی مگا توانبخشی

ابزارهای سنجش  تهیهامکان پذیر است این بخشها شامل موارد  مختلف خش هایب دروری روزآمد فنا

 رویکردهای نوین درمانی، ،برپایه موبایل و وب ها ارفزا منرهای آموزشی، فیلم گیری، و اندازه

آموزش داده می 1توانبخشیدانشکده  که دراست ی گوناگون ایه رشته مرتبط با ات و فناوریتجهیز

 یا و جدید نشدا به ستیابید جهت در ماالزا ان،محقق شتال که شتدا خاطر به باید ،مسیر ینا در  .شود

 به منتهی و هشد تجربه وریفنا یک زیسا دهپیا بر متمرکز بسا چه و دبو هدانخو نشدا زمر در حرکت

 ثبت نیز جدید لمحصو یا و وریفنا یک تثبیت و توسعه در ،سویی ازباشد.  جیرخا لمحصو تولید
                                                           

1
دانشجو در شرایط کنونی دانشکده توانبخشی در رشته های فیزیوتراپی، شنوایی شناسی، گفتاردرمانی، کاردرمانی در مقاطع مختلف تحصیالت تکمیلی  

 تربیت می کند.
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 از رمنظو که شتدا نظر در بایدشباهت دارد. مقاله  قالب در ها داده رنتشاا با اختراع ، قالب در ها یافته

 یک نه ننشجویادا به نهورافنا ونمد یها زشومآ با وریفنا و نشدا از وتثر خلق و ییاگر لمحصو

 صلیا فهدد. شومی بمحسو جلو به رو منظم و یجیرتد حرکتی بلکه شکن رساختا امقدا و گرگونید

 کیفیت با هشیوپژ و علمی یها قابلیت از رداربرخو نشجویانیدا تربیت و زشموآ حطر ینا ایجرا از

 ارگذ در ستا همیتا حائز نکته ینا به توجه. تسا فرینرآکا و ورفنا موختگانیآ نشدا و بمطلو

 دیکررو تغییر و راتمقر و نیناقو حصالا و تغییر یهاساخت یرز دیجا،ا به نسل دانشگاه ها   یجیرتد

 ربسیا توانبخشینش دا مدیریت زهحو در نسانیا وینیر زیسا نمنداتو جمله از دبعاا همه در زمال

 مطلق از یجیرتد وجخر و وریفنا و نشدا از وتثر لقخ مقوله به جدید هنگا الذضروری است . 

 باشد. ثربخشا ار ،گذ ینا تسهیل در نداتومی مقاله رنتشاا بر مبتنی سنجی علم و نشدا تولید در ییاگر

 

اهداف -1ماده  

ایجاد فضایی مناسب و ساختارمند برای اجرای ایده های کاربردی و منتهی به ارائه محصول مشخص در  .1

 شیعرصه توانبخ

برنامه ریزی، توسعه و پیاده سازی توانمندی های فناورانه برای شکل دهی و دستیابی به اهداف  .2

 عملیاتی و راهبردی سازمان ها

بهره مندی از ظرفیت های اساتید و  دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی برای انجام تحقیقات  .3

در ارتباط با بر حفظ و ارتقاء سالمت  افراد  کاربردی فناورانه و ابداع و  اختراع محصوالت تأثیر گذار

محدودیت های عملکردی  و ناتوانی های حرکتی ،بهبود کیفیت زندگی ) از نظر جسمی ، روحی ، 

 احساسی و اجتماعی ( و ارتقاء شرایط محیطی

آموزش و تربیت دانشجویانی برخوردار از قابلیت های علمی و پژوهشی با کیفیت مطلوب و دانش  .4

 توانبخشی گوناگونرشته های انی فناور و کار آفرین در آموختگ
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استفاده فراگیر از منابع، تجربیات و مهارت های داخل و خارج از دانشگاه و تعامل سازنده با بخش  .5

و سایر سازمان های  های خصوصی و دولتی )بهزیستی ، سازمان آموزش و پرورش و صنعت کشور

 (  مرتبط

روت از دستاوردهای پژوهشی و فناوری در حیطه توانبخشی  متناسب با تجاری سازی و تولید ث .6

  .دانشگاه های نسل سوم

 

 

 

 استاد راهنما 

توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اطالق  دانشکده  به عضو هیئت علمی

 ه محصول محور را بر عهده دارد.می شود که مسئولیت مستقیم اجرا و پیشبرد فعالیت های اجرایی پایان نام

 

 تعاریف-2ماده 

 پایان نامه محصول محور

پایان نامه محصول محور به پایان نامه ای گفته می شود که با استفاده از دانش و مهارت های سازمان یافته، منجر 

 توانبخشی به ایجاد قابلیت های فناورانه برای ساخت و توسعه، ابداع روش جدید در تهیه و ساخت محصوالت

توانبخشی ، طراحی نرم افزار درمان تشخیصی و  ،ارزیابی ،، غربالگریپیشگیریو تدوین پروتکل های  ،طراحی

بین المللی( به منظور رفع یک نیاز یا حل یک مشکل   و یا توانبخشی و ثبت اختراع ملی و  )آموزشی،پژوهشی

 د:ویژگی های زیر باشتمام در حوزه توانبخشی شود و واجد 

 در اجرای پایان نامه محصول محوردانشگاهی  / برون همکاری و مشارکت درون دانشگاهی -

 دارا بودن پتانسیل ثبت اختراع ملی و  بین المللی -

 دارا بودن پتانسیل فروش دانش فنی و محصول دانش بنیان و فناورانه  -
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  محور محصول هاي نامه پایان اصول-3ماده 

 جهت در محصول تولید به بایستی بلکه ندارند پژوهشی و مطالعاتی ماهیت صرفا محور محصول های نامه پایان

 فناوری بر مبتنی که آموزشی و توانبخشی درمان  ،تشخیصی ،ارزیابی ،، غربالگریپیشگیری موثر خدمات ارائه

 دانشگاه اهداف راستای در. منجرگردد  جامعه سطح در ها فناوری و خدمات سطح ارتقای به و بوده نو های

 دفاع از پس  برای پایان نامه های محصول محور الزامی نیست. تولید علم از طریق چاپ مقاله سوم نسل

 به اورانهفن اعتبارات از برخورداری جهت را ها نامه پایان توان می محور محصول های نامه ازپروپوزال پایان

 کرد. معرفی دانشگاه فناوری  کمیته

 

  محور محصول هاي نامه پایان پروپوزال تصویب فرایند-4ماده

 در تصویب از پس و تدوین مربوطه های فرم قالب در ها پروپوزال سایر همانند محور، محصول پروپوزال●

 .گردد یم ارسال معاونت آموزشی دانشکده  به ،مربوطه آموزشی گروه

 در طرح جهت را پروپوزال آموزشی، گروه نظر و راهنما استاد درخواست به توجه با آموزشی معاونت●

 .دهد می ارجاع شورا دبیر به دانشکده، فناوری شورای

 ارجاع دانشگاه فناوری کمیته به تصویب، صورت در و شده بررسی دانشکده فناوری شورای در پروپوزال

 این 7 ماده براساس) نامه پایان انتظار مورد دستاوردهای و اجرایی الزامات ، کمیته  آن در که شود می داده

 ناظر عنوان با)  مدعوین  یادانشکده  فناوری شورای اعضای از ناظری همچنین. گردد می تعیین ،(نامه شیوه

 آموزشی دانشگاه  معاونت به پروپوزال و معین نامه پایان اجرای بر مستمر نظارت برای( فناوری شورای

 تهران پزشکی علوم دانشگاه از خارج یا تهران پزشکی علوم دانشگاه از تواند می ناظر. گردد می معرفی

 .باشد
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 تایید و خارجی و داخلی داوران تعیین ضمن و مطرحدانشکده  آموزشی شورای جلسه اولین در پروپوزال●

 .گردد می اعالم مجری به تصویب مراتب شده معرفی ناظر

 تعهدات استاد راهنما  -5ماده

، هر شش ماه برای  پایان نامه استاد راهنمای پایان نامه محصول محور موظف است در طول اجرای 

ناظر  دانشجویان دکتری تخصصی و هر سه ماه برای دانشجویان کارشناسی ارشد گزارش پیشرفت کار را به 

فناوری دانشکده وظیفه نظارت بر روند اجرائی و شورای  ناظر فناوری دانشکده ارسال نماید. شورای 

پیشبرد مراحل طرح ، بررسی گزارش های فنی و ارائه گزارش به معاونت آموزشی دانشکده را بر عهده 

 .خواهد داشت

 پایان نامه درخواست افزایش زمان اجرای  استاد راهنما در صورتی که به دالیل فنی و یا مشکالت دیگر ، 

نباشد باید مراتب را به گروه آموزشی مربوطه و معاونت آموزشی  آن را داشته باشد و یا قادر به ادامه اجرای 

و رفع مشکاالت احتمالی و یا تعیین فرد  پایان نامهدانشکده گزارش دهد تا زمینه تمدید زمان اجرای 

 .م گیری شودجایگزین تصمی

و تعیین فرد جایگزین و یا تغییر و یا توقف  پایان نامه تبصره : تصمیم گیری درمورد تمدید زمان اجرای 

 .در حیطه اختیارات شورای آموزشی دانشکده است آن اجرای 

 د از حداقل یک یا چند مور برای انجام دفاع از پایان نامه ، استاد راهنمای پایان نامه محصول محور

 ارائه می نماید : دانشکده مستندات مشروح زیر را به ناظر شورای فناوری



- 8 - 
 

 Filing)شماره ثبت پتنت منتج از طرح فناورانه ) شامل ارائه گواهی معتبر ثبت اختراع ملی یا بین المللی  -1

 یا ثبت نهائی پتنت منتج از طرح فناورانه  

 ری سازی نمونه اولیه محصول با قابلیت تجا-2

 مجوز تولید و یا پروانه بهره برداری از محصول -3 

تاسیس شرکت دانش بنیان مصوب مبتنی بر موضوع پایان نامه یا استقرار در مراکز رشد و پارک های -4

 فناوری 

مدارک مربوط به  کسب جوایز و نشان های معتبر  ملی و بین المللی مرتبط با طرح فناورانه ) در تراز -5

 ه رازی یا باالتر(جشنوار

ناظر شورای فناوری، در صورت تائید گزارش و مستندات و انطباق دستاوردها با مصوبات شورای فناوری 

دانشکده مراتب را به دبیر شورای فناوری دانشکده اعالم و گزارش را به همراه مستندات در اولین جلسه 

ساس جداول شیوه نامه به دستاوردهای حاصل از شورای فناوری دانشکده ارائه می نماید. اعضای شورا  بر ا

پایان نامه امتیاز داده ودبیر شورا معدل امتیازات را اعالم می نماید. پایان نامه محصول محور در صورت 

و با اعالم شورای  ارشد  امتیاز در مقطع کارشناسی 48امتیاز در مقطع دکتری تخصصی و 98کسب حداقل 

. جلسه دفاع همانند ور مجوز دفاع از طرف معاونت آموزشی اجرا خواهد شدفناوری دانشکده مراتب صد

 سایر پایان نامه ها و باحضور اعضای محترم هیات داوران برگزار می شود.

 اعضاي هیئت داوران جلسه دفاع از پایان نامه محصول محور -6ماده    
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 دفاع جلسات برگزاری عمومی مقررات و ینقوان از تبعیت ضمن محور محصول پایان نامه های از دفاع جلسات

 :بود خواهد ذیل اعضای از متشکل ویژه، ماهیت و خود خاص شرایط به توجه با دانشگاه

  -)داوران داخلی و مدعو( داور اتیداس -مشاوریا اساتید  استاد -راهنما یا اساتید استاد دکتري تخصصی:

 شورای فناوری دانشکدهنماینده 

   -()داوران داخلی و مدعو داور اساتید -مشاوریا اساتید  استاد -راهنما یا اساتید استاد کارشناسی ارشد:

 ده شورای فناوری دانشکنماینده 

را با تعهدات مجریان در پروزال تطبیق می دهد و نظر نهایی )تائید/عدم  پایان نامه گزارش نهایی : ناظر 1تبصره 

 تائید( را در خصوص پایان نامه محصول محور اعالم می کند و نقشی در نمره ندارد.

 مالک هاي پذیرش و دفاع از پایان نامه هاي محصول محور -7ماده 

  .ع شده ذیل امتیاز و مالک هاي امتیاز به پایان نامه هاي محصول محور را نشان می دهندجداول تجمی

 / ملی یالملل نیب ثبت اختراع 1-جدول

 188تا صیتخص قابل ازیامت

 الزم:  مستندات

 بین المللی / ملی مرجع در اختراع ثبت هیدییتا -

 انشجوتأییدیه استاد راهنما و مدیر گروه مبنی بر مشارکت مؤثر د -

 یازدهیامت در نظر مد يارهایمع
 سقف

 ازیامت
 شده کسب ازیامت

  68 امتیاز ( 68خارجی  –امتیاز  28) داخلی تأییدیه ثبت اختراع 

) تائید  business planقابلیت محصول برای تجاری شدن بر اساس ارائه 

 توسط شورای فناوری دانشکده یا نماینده ای از دانشگاه در شورا (

48  

 2-دولج
در حوزه  یبر دانش فن یمحصول مبتن ایفراورده  یصنعت دی/ تولیو توسعه دانش فن نیتدو

 و توانبخشی  پزشکی

 111 تا صیتخص قابل ازیامت
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 : مستندات الزم

 عقد قرداد دارای تراکنش مالی با مؤسسات تأمین کننده اعتبار -

 تأسیس شرکت دانش بنیان -

 شده کسب ازیامت ازیامت فسق یازدهیامت در نظر مد يارهایمع

( از محصول نهایی Prototypeساخت و تولید نمونه اولیه )

 ( تائید شورای فناوری دانشکده) بر اساس نامهپایان

58  

) بر اساس دیتول یاستاندارد برا Business plan دییو تا ارائه

 ( شورای فناوری دانشکدهتائید 

15  

) بر  یا ثبت سفارش از نهادها، انجمن هاو...اهمیت کاربرد در بازار

 ( تائید شورای فناوری دانشکدهاساس 

15  

تائید شورای فناوری ) بر اساس سطح تخصصی دانش فنی

 ( دانشکده

15  

  25 ( تائید شورای فناوری دانشکده) بر اساس نو آوری

 3-جدول
رمانی/ آموزشی یا مدیریتی مبتنی بر دانش فنی یا ارائه خدمات مؤثر پیشگیري، بهداشتی/ د

 تخصصی در حوزه سالمت و  توانبخشی

 61 تا صیتخص قابل ازیامت

 الزم:  مستندات

 عقد قرداد دارای تراکنش مالی با مؤسسات تأمین کننده اعتبار -

 تأسیس شرکت دانش بنیان -

 تأییدیه نهادهای زیر مجموعه وزارت خانه یا دانشگاه -

 شده کسب ازیامت ازیامت سقف یازدهیامت در نظر مد يارهایمع

  38 همراستا با اولویتهای کشور درحوزه سالمت و توانبخشی

  18 فنی دانش تخصصی سطح

  25 نو آوری

  15 اهمیت کاربرد در ارتقا سالمت

  28 سفارش نهادها/ سازمان های ملی  اانجام پایان نامه ب
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قابل دفاع (PhDامتیاز در مقطع دکتری تخصصی ) 98در صورت کسب  حداقل  محورهای محصول نامهپایان

کسب  Pubmedیا  ISIاز مقاله امتیاز  28 امتیاز کسب نماید می تواند  98در صورتی که کمتر از  می باشد.

شناسی ارشد )جمع امتیازات کسب امتیاز در مقطع کار 48حداقل  کسب  دفاع نماید. کرده و از پایان نامه خود

 شورای تایید در  بنابراین با ضروری است. نامه محصول محورپایان برای دفاعهای اعالم شده( شده در مالک

  فناوری دانشکده، اجازه دفاع از پایان نامه را خواهند داشت.

 ارزشیابی نهایی پایان نامه و نمره دهی-8ماده 

می گردد.  گزارشپایان نامه به عهده هیئت داوران است که نتیجه آن به صورت نمره وظیفه ارزشیابی نهایی 

هیئت داوران بالفاصله پس از جلسه دفاع، در جلسه ای جداگانه و بدون حضور دانشجو، فرم ارزشیابی را 

دهی توسط تکمیل نموده و نماینده تحصیالت تکمیلی دانشکده، پس از جمع بندی نمره را اعالم می کند. نمره 

 هیئت داوران انجام می شود.

هیئت داوران در پایان جلسه دفاعیه پس از شور و بررسی در خصوص اصالت و صحت پایان نامه امتیاز آن را 

 با تاکید بر رتبه به شرح زیر سطح بندی می نمایند:

 نمره رتبه ردیف

 18-28 عالی 1

 19-88/19 بسیار خوب 2

 5/16-88/17 خوب 3

 15-48/16 بولقابل ق 4
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 15کمتر از  غیر قابل قبول 5

ماده و یک تبصره در تاریخ ....... در کمیته فناوری دانشگاه و براساس آیین نامه  9این شیوه نامه اجرایی در 

های محصول محور دانشگاه، مصوب شورای آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و نامهپایان

 باشد.اریخ تصویب الزم االجراء میمفاد مندرج در آن از ت
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 جریان کار شیوه نامه اجرایی پایان نامه های محصول محور .1نمودار

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 دانشکده  یبه معاونت آموزش ،یدر گروه آموزش بیاز تصو نامه محصول محور پسپایان پروپوزالارسال 

 

 وری دانشکدهفنای شورا بررسی و تعیین ماهیت فناورانه طرح در 

آیا پروپوزال قابلیت 

فناوری و خلق محصول 

 را دارد؟
فناوری دانشگاه کمیته بررسی پروپوزال در   

آیا پروپوزال قابلیت 

فناوری و خلق 

 محصول را دارد؟

ارسال نظرات شورای آموزشی به استاد 

 ی برای انجام اصالحاتراهنما
 خیر انجام اصالحات

و  انیو تعهدات مجر ییالزامات اجراتبیین 

طرح توسط کمیته فناوری دانشگاه ناظر تعیین  

 

اعالم به استاد راهنما و عقد قرارداد برای اجرای 

نامه مطابق قوانین و مقررات مصوب دانشگاه پایان

ینه پایان نامه های محصول محوردر زم  

 

و اعالم گزارش گیری از ناظر و استاد راهنما و 

 نتیجه به معاونت آموزشی دانشکده جهت

-برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه براساس مالک

 های مندرج در این شیوه نامه

 

 برگزاری جلسه دفاع

 خیر بلی
فناوری  ی شوراارسال نظرات 

دانشکده به استاد راهنما برای 

 انجام اصالحات

 

 خیر

 بلی
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