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 مقدمه:

نقش بسیار در راستاي اهداف دانشگاه نسل سوم و کار آفرین در دانشگاهها انجام پژوهش هاي کاربردي هدفمند 
مهمی در توسعه اقتصاد دانش بنیان ایفا می کند. استفاده از قابلیت هاي علمی و پژوهشی دانشجویان شاغل به 
تحصیل در دانشگاه از جمله اقدامات موثر در زمینه شکوفایی و رشد و توسعه برنامه ها و اهداف دانشگاه کارآفرین 

به کارگیري توان و انگیزه هاي علمی دانشجویان ناوران دانشگاه و است. بهره مندي از ظرفیت و قابلیت اساتید و ف
براي اجراي طرحهاي فناورانه و تولید محصوالت مورد نیاز و تاثیر گذار می تواند به  در مقاطع تحصیالت تکمیلی

 هدف تغییر نگرشاین شیوه نامه با  صورت بنیادین شکوفایی نظام آموزشی کشور را به دنبال داشته باشد.
اربردي هاي کنامهاشتغال و کمک به دانشجویان در راستاي انتخاب پایاندانشجویان نسبت به تحصیل، تحقیق و 

علوم پزشکی تدوین شده است. انتظار می رود مفاد این آیین نامه سیاست هماهنگ و ضوابط و کارآفرینی در حوزه 
و در راستاي اهداف دانشگاه نسل سوم و کار ده مدونی را براي اجراي پایان نامه هاي محصول محور فراهم آور

 و راه را براي تجاري سازي محصوالت دانش بنیان هموار سازد.آفرین باشد 

 اهداف: -1ماده 

 تبدیل علم به عملحمایت از تولید، توسعه و انتقال دانش فنی و خلق دانش و  -

 محصوالت فناورانهتربیت دانش آموختگان ماهر در فناوري و توانمند در تجاري سازي  -

 افزایش توانمندي هاي علمی و فنی اساتید و دانشجویان در حوزه فناوري -

 کمک به توسعه فناوري هاي دانش بنیان در کشور -

 هموار کردن مسیر در جهت دستیابی به دانشگاه نسل سوم و کارآفرین -

 تعاریف:-2ماده 

 پایان نامه محصول محور -1-2

با استفاده از دانش و مهارت هاي سازمان یافته، ان نامه اي گفته می شود که پایان نامه محصول محور به پای
 مواد، دارو، نرم افزار، (دستگاه، تجهیزاتمنجر به ایجاد قابلیت هاي فناورانه براي ساخت و توسعه یک محصول

ابداع یا توسعه یک روش جدید در تهیه و ساخت  ،یت هاي تشخیصی، ارگان هاي مصنوعیک اولیه، زیست مواد،
) به منظور رفع یک نیاز یا حل ثبت اختراع بین المللیو   درمانی جدیدتشخیصی و یا  ارائه پروتکل  محصوالت

 ذیل قابل انجام باشد: مشروح ویژگی هاي با شده و سالمت و بهبود کیفیت زندگیمشکل 



 در اجراي پایان نامه محصول محور دانشگاهیو برون همکاري و مشارکت درون  -

 یا داخلی بین المللی دارا بودن پتانسیل ثبت اختراع -

 دارا بودن پتانسیل فروش دانش فنی -

 استاد راهنما -2-2

 لیت مستقیم اجرا و پیشبرد فعالیتئوبه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اطالق می شود که مس
 را بر عهده دارد. هاي اجرایی پایان نامه محصول محور

 اصول پایان نامه هاي محصول محور -3ماده 

بایستی منجربه تولید  ارند بلکهماهیت مطالعاتی و پژوهشی ند تنهاپایان نامه هاي محصول محور  -
دمت موثر ارائه خ بهداشتی یا درمانی وخدمت موثر یا درمانی جدیدتشخیصی و پروتکل  ارائهمحصول، 

  اشد.آموزشی یا مدیریتی ب
 پایان نامه محصول محور در راستاي اهداف دانشگاه نسل سوم و کار آفرین است. -

 پایان نامه هاي محصول محور امکان دارد که منجر به تولید مقاله نگردد. -

 فرآیند تصویب پروپوزال هاي محصول محور -4ماده 

 درگروهپروپوزال محصول محور، همانند سایر پروپوزالها درقالب فرمهاي مربوطه تدوین وپس از تصویب  -
  .معاونت تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال میگردد به آموزشی،

طھ نفر از متخصصین مربو ۲در جلسھ دفاع از پروپزال کھ در گروه برگزار می گردد باید نظر  -
 آنھا در جلسھ دفاع حضور داشتھ باشد.اخذ شده و حداقل یک نفر از 

وراي شدر  گروه آموزشی، پروپوزال رامعاونت تحصیالت تکمیلی با توجه به درخواست استاد راهنما و نظر  -
 . مطرح می نمایددانشکده،  تحصیالت تکمیلی

در شوراي تحصیالت  آنها درنفر از  1حضور الزامیو نفر از متخصصین مربوطه  2با اخذ نظر پروپوزال -
در صورت تایید و  مورد انتظار پایان نامه، تعیین  و الزامات اجرایی و دستاوردهاي بررسیدانشکده  تکمیلی

 می گردد.  به مجري اعالم تصویبآن، مراتب 

 
 
 



 

 محصوالت مورد قبول، شیوه ارزش گذاري و مرجع تایید کننده -5ماده 

 یالملل نیمراجع معتبر ب در (Patent) ثبت اختراع 1-جدول
پایان نامه هاي خود در مجامع معتبر ثبت پتنت  (patent)دانشجویانی که موفق به ثبت حق مالکیت فکري

  بین المللی باشند با در نظر گرفتن موارد زیر می توانند از امتیاز این بخش بهره مند شوند.
 100 حداکثر امتیاز قابل اکتساب

 الزم:  مستندات
 (filing) ثبت شروع مرحله بر یمبن دانشگاه ابداعات و اختراعاتثبت  دفتر ثبت اختراع یا گواهی هیدییتا -
 استاد راهنماگواهی  -

 
 مرجع تایید کننده:

 گاهکمیته فن آوري دانش -
 معیارهاي مد نظر در امتیاز دهی:

  در ثبت اختراع بین المللی (filing)و شماره پرونده  (application)ارائه ي کپی تقاضانامه 

 امتیاز کسب شده سقف امتیاز
۰٦ 

 
 

  ۳۰ میزان قابلیت تجاري سازي

  ۲۰ طرح عملیدر تحقیق و کاربردهاي (cost-benefit)میزان هزینه اثربخشی

به منظور  (Business plan)و برنامه کسب و کار (feasibility study)ارائه مطالعات امکان سنجی
 تجاري سازي نتایج پژوهش

۲۰  

 یداخل معتبر مراجع در/محصول اختراع ثبت 2-جدول
پایان نامه هاي خود در مجامع معتبر ثبت پتنت  (patent)دانشجویانی که موفق به ثبت حق مالکیت فکري

 مند شوند.باشند با در نظر گرفتن موارد زیر می توانند از امتیاز این بخش بهره شده داخل کشور 
 45 حداکثر امتیاز قابل اکتساب            

 الزم:  مستندات
 تاییدیه ثبت اختراع -

 دانشگاه کمیته فن آوري  مرجع تایید کننده:
 امتیاز کسب شده سقف امتیاز معیارهاي مد نظر در امتیاز دهی:

  52 ارائه مستندات ثبت اختراع

  15 میزان قابلیت تجاري سازي

  15 در تحقیق و کاربردهاي علمی طرح(cost-benefit)هزینه اثربخشیمیزان 
 (Business و برنامه کسب و کار feasibility study)ارائه مطالعات امکان سنجی

plan ( به منظور تجاري سازي نتایج پژوهش 
 
15 

 



 

 3-جدول
 یو توسعه دانش فن نیتدو

و هرگونه نوآوري یا ارتقاء در محصوالت فناورانه پیشین شده  دانشجویانی که موفق به تدوین و توسعه دانش فنی
  ز این بخش بهره مند شوند.از شرایط زیر می توانند از امتیا باشند به شرط دارا بودن هریک

 100 حداکثر امتیاز قابل اکتساب

 الزم:  مستندات
 بر داراي تراکنش مالیتعقد قرارداد مع -
 حیطه و موضوع پژوهشتاسیس شرکت دانش بنیان مرتیط با  -
 گواهینامه معتبر مبنی بر استقرار در سازمان/ موسسه آموزش عالی تامین کننده اعتبار -

 مرجع تایید کننده:
 دانشگاهکمیته فن آوري  -

 امتیاز کسب شده سقف امتیاز معیارهاي مد نظر در امتیاز دهی:

 ٥۰  سطح تخصصی دانش فنی
 

 

  ۳۰ دیتول ياستاندارد برا Business plan دییو تا ارائه

تاسیس شرکت دانش بنیان مرتبط و مبتنی بر تولید و تجاري سازي  ارائه گواهی
 نامه محصول محورمحصول منتج از پایان

۲۰  

میلیون ریال  500فروش دانش فنی منتج از پایان نامه محصول محور به ارزش بیش از 
 100میلیون ریال، به ازاي هر  500(الزم به توضیح است که فروش دانش فنی بیش از 

امتیاز   50امتیاز تعلق می گیرد. سقف امتیاز در این ردیف تا 5/0میلیون ریال افزایش، 
 می باشد

۲۰  

  ۲۰ میلیون ریال 500فروش دانش فنی منتج از پایان نامه محصول محور به ارزش کمتر از 

 

 4-جدول

 سالمتدر حوزه  یبر دانش فن یمحصول مبتن ایورده آفر دیتول
ء در اموفق به تولید محصوالت و فرآورده هاي مورد نیاز با جامعه بر اساس دانش فنی و نوآوري یا ارتقدانشجویانی که 

باشند به شرط دارا بودن هریک از شرایط زیر می توانند از امتیاز این شده در حوزه سالمت  محصوالت فناورانه پیشین

 بخش بهره مند شوند.

 100 امتیاز قابل اکتسابحداکثر 

 الزم:  مستندات
 عقد قرارداد معتبر داراي تراکنش مالی -
 تاسیس شرکت دانش بنیان مرتبط با حیطه و موضوع پژوهش ارائه گواهی -
 گواهینامه معتبر مبنی بر استقرار در سازمان/ موسسه آموزش عالی تامین کننده اعتبار -
 علمی همراه با مستندات) Prototype( ارائه نمونه -

 دانشگاهکمیته فن آوري  مرجع تایید کننده:

 



 دانشگاه معاونت دارو و درمان
 امتیاز کسب شده سقف امتیاز معیارهاي مد نظر در امتیاز دهی:

  50 نامه) از محصول نهایی پایانPrototypeساخت و تولید نمونه اولیه ( -
  30 میزان نوآوري -
  20 وسعت کاربرد و بازار -
  20 کاربرداهمیت  -

 
 

 5-جدول

 فرآورده جدید یا محصول یک (Scale up)صنعتی  دیتول
از  به شرط دارا بودن هریکد نیاز با جامعه موفق به تولید صنعتی فناورانه محصوالت و فرآورده هاي موردانشجویانی که 

 شرایط زیر می توانند از امتیاز این بخش بهره مند شوند.

 100 اکتسابحداکثر امتیاز قابل 

 الزم:  مستندات
 عقد قرارداد معتبر داراي تراکنش مالی -
 تاسیس شرکت دانش بنیان مرتبط با حیطه و موضوع پژوهش -
 گواهینامه معتبر مبنی بر استقرار در سازمان/ موسسه آموزش عالی تامین کننده اعتبار -

 مرجع تایید کننده:
 گاهدانش معاونت دارو و درماندانشگاه / کمیته فن آوري 

 امتیاز کسب شده سقف امتیاز معیارهاي مد نظر در امتیاز دهی:

  40 سطح تخصصی دانش فنی
  30 میزان نوآوري

  20 وسعت کاربرد و بازار
  20 اهمیت کاربرد

  20 میزان پوشش زنجیره کامل تولید

 

یوه در حوزه سالمت ش ئه خدمات موثر بهداشتی یا درمانی مبتنی بر دانش فنی یا تخصصیارا 6-جدول

 ها و پروتکل هاي بهداشتی یا درمانی جدید...
دانشجویانی که موفق به ارائه خدمات اثربخش در حوزه خدمات نظام سالمت بر اساس دانش فنی و تخصصی 

شوند و یا روش تازه اي در هریک از حیطه هاي مرتبط با پیشگیري، درمان و یا توانبخشی را ارائه نمایند به شرط 

 دارا بودن هر یک از شرایط زیر می توانند از امتیاز این بخش بهره مند شوند.
 

 100 حداکثر امتیاز قابل اکتساب



 

 

 الزم:  مستندات
 عقد قرارداد معتبر داراي تراکنش مالی -
 تاسیس شرکت دانش بنیان مرتبط با حیطه و موضوع پژوهش -
 آموزش عالی تامین کننده اعتبارگواهینامه معتبر مبنی بر استقرار در سازمان/ موسسه  -
 تاییدیه نهادهاي زیرمجموعه وزارتخانه یا دانشگاه -

 مرجع تایید کننده:
 گاهکمیته فن آوري دانش -

 امتیاز کسب شده سقف امتیاز معیارهاي مد نظر در امتیاز دهی:

  20 همراستایی با اولویت هاي کشور در حوزه سالمت -
  20 سطح تخصصی دانش فنی -
  40 نوآوريمیزان  -
  20 وسعت کاربرد در ارتقاي سالمت -
  20 اهمیت کاربرد در ارتقاي سالمت -

مانند (مبتنی بر دانش فنی یا تخصصی در حوزه سالمت آموزشی یا مدیریتیت موثر ائه خدمار 7-جدول

 جدید... طراحی و استقرار سیستم هاي مدیریتی یا آموزشی
راستاي ارتقاء فعالیت هاي آموزشی و مدیریت خدمات نظام دانشجویانی که موفق به ارائه خدمات اثربخش در 

به شرط دارا بودن هر یک از شرایط زیر می توانند از امتیاز این  لسالمت بر اساس دانش فنی و تخصصی شوند

 بخش بهره مند شوند.
 

 010 حداکثر امتیاز قابل اکتساب

 الزم:  مستندات
 عقد قرارداد معتبر داراي تراکنش مالی -
 تاسیس شرکت دانش بنیان مرتبط با حیطه و موضوع پژوهش -
 گواهینامه معتبر مبنی بر استقرار در سازمان/ موسسه آموزش عالی تامین کننده اعتبار -
 تاییدیه نهادهاي زیرمجموعه وزارتخانه یا دانشگاه -

 مرجع تایید کننده:
 آموزشی دانشگاه درمان/ بهداشت/معاونت دارو و  -

 امتیاز کسب شده سقف امتیاز معیارهاي مد نظر در امتیاز دهی:

  30 همراستایی با اولویت هاي کشور در حوزه سالمت -
  20 سطح تخصصی دانش فنی -

  20 میزان نوآوري -
  20 وسعت کاربرد در ارتقاي سالمت -

  20 اهمیت کاربرد در ارتقاي سالمت -



 90کسب حداقل  (PhD)شرط الزم براي صدور مجوز دفاع از پایان نامه در مقطع دکتري تخصصی . 1تبصره 
 تاییدیه استاد راهنما می باشد.  (MSc)امتیاز و براي مقطع کارشناسی ارشد

چنانچه به هر دلیلی دستاوردهاي مورد انتظار از پایان نامه محصول محور حاصل نگردد، روش مواجهه با . 2تبصره
 پایان نامه جهت صدور مجوز دفاع همانند پایان نامه هاي مقاله محور خواهد بود.این 

صره  صول انجامید می تواند در غالب  پایان نامه   . 3تب صول محور به تولید مح چنانچه یک پایان نامه غیر مح
 محصول محور مورد ارزشیابی قرار گیرد.  

 

 هال. جدول معادل سازي امتیازات کسب شده با مق4تبصره 

 معادل سازي با مقاله علمی 5امتیاز کسب شده از ماده 

 پژوهشی -یک مقاله علمی 15

یک مقاله معتبر بین المللی( براساس آیین نامه جاري پایان نامه ها در  45
 مورد ایندکس هاي مورد قبول براي دفاع)

90 

 

مقاله معتبر بین المللی( براساس آیین نامه جاري پایان نامه ها در مورد  دو
 ایندکس هاي مورد قبول براي دفاع)

 

 اعضاي هیئت داوران جلسه دفاع از پایان نامه محصول محور

  داخلی و خارجی داور اساتید -مشاور (اساتید) استاد -راهنما (اساتید) استاد دکتري تخصصی:

  داخلی و خارجی داور اساتید -مشاور (اساتید) استاد -راهنما (اساتید) استاد کارشناسی ارشد:

 

 

 

 

 



 نمودار جریان کار شیوه نامه اجرایی پایان نامه هاي محصول محور

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 
و براساس آیین  شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکیتاریخ ....... در در ماده  5این شیوه نامه اجرایی در 

مصوب شوراي آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و  محصول محور دانشگاه،هاي نامهنامه پایان
 باشد.مفاد مندرج در آن از تاریخ تصویب الزم االجراء می

 تحصیالتگروه آموزشی، بھ معاونت  شده درتصویب  نامھ محصول محورارسال پروپوزال پایان
 تکمیلی دانشکده

 شورای تحصیالت تکمیلیدر  تبیین الزامات اجرایی و تعھدات مجریان  ،ماھیت فناورانھ طرحبررسی و تعیین 
آنھا در شورانفر از  ۱الزامی حضورو نفر از متخصصین مربوطھ  ۲اخذ نظربا  دانشکده  

 

یا توضیح موارد بیان شدهاعالم نظرات شورای تحصیالت تکمیلی بھ استاد راھنما و تصحیح   

نامھ محصول محورپروپوزال پایانصویب ت  

 

 

 

 برگزاری جلسھ ارائھ پیشرفت پایان نامھ با حضور اساتید مربوطھ و نماینده شورای تحصیالت تکمیلی گروه 

 

مربوطھمدارک   ھمراهبھ  از گروه  آمادگی دفاع از پایان نامھدرخواست ارسال   

 

  مطابق با شیوه نامھ مصوب ارزشیابی دانشجو از پایان نامھ دفاعھ زاری جلسبرگ
 

ت تکمیلی دانشکده  عقد قرارداد مطابق قوانین و مقررات مصوب با معاونت تحصیال  

 بررسی مدارک و صدور مجوز دفاع توسط شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

 


