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 ی داروساز دادکشنه
 مقدمه

و ایجاد دانشگاههای نسل انجام پژوهش های کاربردی هدفمند در دانشگاه ها نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصاد دانش بنیان 

ایفا می کند. استفاده از قابلیت های علمی و پژوهشی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه و بویژه بهره مندی سوم و کارآفرین 

والت محصو تولید ابداع و اختراع  ،های فناورانهدانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی برای به انجام رساندن طرحاز ظرفیت های 

اهی شکوفایی نظام آموزش دانشگ ،تاثیر گذار بر حفظ و ارتقاء سالمت جامعه هدفی است که تحقق آن می تواند به صورتی بنیادین

فناورانه محصول محور و در  هاینامهتعیین خطوط راهنما برای اجرای پایانبا هدف  نامهشیوه این  کشور را به دنبال داشته باشد.

تدوین شده است.  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران داروسازیدانشکده در ها راستای حمایت از این طرح

های فناورانه محصول محور نامهمدیریت و اجرای پایانبرای  ی راسیاست هماهنگ وضوابط مدونشیوه نامه این رود مفاد میانتظار 

 موار سازد.سازی و خلق ثروت هتجاریفراهم آورده و راه را برای 

 اهداف: -9ماده 

ی اه نامهاجرای پایانهای جامعه نگر در نظام سالمت، از طریق فنی و خلق دانش و فناوریحمایت از تولید، توسعه و انتقال دانش

 از طریق: علوم پزشکی تهران دانشگاه اساتید و دانشجویان شاغل به تحصیل درگیری از توان علمی با بهره ،محورمحصول 

 در کشورهای دانش بنیان کمک به توسعه فناوری 

 در حوزه فناوری و تولید و تجاری سازی محصوالت دانشکده  اساتید و دانشجویانهای علمی و فنی افزایش توانمند

 فناورانه

 درون و برون از دانشگاه و تعامل سازنده با بخش صنعت کشور های تجربیات و مهارتفراگیر ازمنابع و  مندیهرهب

 )خصوصی و دولتی(

 آموختگان ماهر در فناوری و توانمند در تجاری سازی فناورانهتربیت دانش 

 هموار کردن مسیر در جهت دستیابی به دانشگاههای نسل سوم و کارآفرین 

 تعاریف:-2ماده 

 پایان نامه محصول محور -9-2

های تمنجر به ایجاد قابلی ،افتهیسازمان  یهااستفاده از دانش و مهارت اب شود کهگفته می پایان نامه ایبه نامه محصول محور پایان

م نردستگاه،  کیت های تشخیصی، ارگان های مصنوعی،، مواد اولیه ،دارو، واکسنمحصول ) و توسعه یکفناورانه برای ساخت 

 لحیک نیاز یا  به منظوررفع (سالمتنظام  در بهبود مدیریت هایزیرساختها و روش و توسعه ابداع و یا ، ارائه خدمت موثرافزار

 :قابل انجام باشدهای مشروح زیر با ویژگی شده و یزندگ تیفیو بهبود ک یبهداشت یمشکل

  پایان نامه محصول محوردر اجرای  یدانشگاه درون و برون و مشارکتهمکاری 

  برای تجاری سازی محصولملی و بین المللی  استانداردها یا تاییدیه و مجوزهایاخذ پتانسیل 

  محصول محور نامهثبت اختراع منتج از پایانقابلیت برخورداری از 

 قابلیت فروش دانش فنی در داخل و خارج از کشور 
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 اد راهنمااست -2-2

 شبردو پی اجرا مستقیم که مسئولیت شوداطالق می علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهرانعضو هیات علمی دانشگاه به 

 را بر عهده دارد. نامه محصول محورپایاناجرایی تحقیقاتی و های فعالیت

 محصول محور های نامهانیپااصول  -3ماده 

ثر محصول، ارائه خدمت موتولید  منجربه بایستیبلکه ، ندارند وپژوهشی مطالعاتی ماهیت صرفاً محصول محور های نامهپایان-9-3

 وریارتقای سطح فناو بوده  های نوفناوریبهداشتی یا درمانی، ارائه خدمت موثر آموزشی یا مدیریتی، که مبتنی بر دانش فنی و 

 .گردند نتهیمتولید مقاله  به حتماً نیست الزم بنابراین ؛را به دنبال داشته باشند علوم پزشکی تهران دانشگاه داروسازیدانشکده  در

اعتبارات مندی از های فناورانه، در اولویت بهرهای محصول محور در صورت برخورداری از شرایط الزم طرحهنامهپایان -3-3

 قرار خواهند گرفت. )گرنت( فناورانه حمایتی

 علمی و مالی و همکاری مشارکت آموزشی دانشکده و یا باهای به طور مشترک با سایر گروهکه ی محصول محورها نامهپایان-4-3

 ای برخوردار خواهند بود.از امتیازات حمایتی ویژه، شونداجرا می خارج از دانشگاهداخل و های بخش

 محصول محورفرایند تصویب پروپوزال پایان نامه های -4ماده 

 به ،یآموزش درگروه بیتصو از وپس نیتدو مربوطه یفرمها درقالبمحصول محور، همانند سایر پروپوزالها  پروپوزال -

 .گرددیم ارسال دانشکده یآموزش یمعاونتها

  پروپوزال را جهت طرح در شورای فناوریبا توجه به درخواست استاد راهنما و نظر گروه آموزشی، معاونت آموزشی  -

دستاوردهای  و ییاجرا الزاماتو شده  یبررسدانشکده  یفناور یدر شورا پروپوزال دانشکده، به دبیر شورا ارجاع می دهد.

شورای فناوری ناظری از اعضای  همچنین،می گردد.  نییتعاین شیوه نامه(،   5مورد انتظار پایان نامه )بر اساس ماده 

 یممعرفی  یآموزش معاونت به ومعین  پایان نامهبرای نظارت مستمر بر اجرای )با عنوان ناظر شورای فناوری(  دانشکده

 .گردد

 مراتب، و تایید ناظر معرفی شده ضمن تعیین داوران داخلی و خارجیپروپوزال در اولین جلسه شورای آموزشی مطرح و  -

 تصویب به مجری اعالم می گردد.   

 :استاد راهنما تعهدات  -5ماده 

به طور منظم، گزارش پیشرفت کار ماه  ششهر ، موظف است در طول اجرای طرح، محصول محورنامه پایان استاد راهنمای-9-5

 هایشگزار یمراحل طرح، بررس شبردیو پ یینظارت بر روند اجرا فهیوظ ،ناظر طرح ارسال نماید. دانشکدهشورای فناوری ناظر را به 

 دانشکده را به عهده خواهد داشت. یو ارائه گزارش به معاونت آموزش یفن

 تابع مقررات عمومی آموزش دانشکده خواهد بود. سایر جلسات گزارش رسمی پیشرفت کار پایان نامه

ه قادر به ادامو یا باشد درخواست افزایش زمان اجرای طرح را داشته در صورتی که به دالیل فنی و یا مشکالت دیگر، مجری طرح -2-5

ر زمینه تمدید زمان اجرای طرح دگزارش نماید تا  گروه آموزشی مربوطه و معاونت آموزشی دانشکدهنباشد، باید مراتب را به  اجرای طرح

 تعیین فرد جایگزین تصمیم گیری شود. و رفع مشکالت احتمالی و یا
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یارات یطه اختحدر تعیین فرد جایگزین و یا تغییر یا توقف اجرای طرح، تمدید زمان اجرای طرح و تصمیم گیری در مورد : تبصره

 باشد.می ی آموزشی دانشکدههاشورا

را به ناظر شورای گزارش و مستندات مشروح زیر  ،محصول محور نامهپایان استاد راهنمای ،نامهاز پایانبرای انجام دفاع  -3-5

 :می نماید ارائهفناوری 

مورد  ششاز  مورد یکحداقل شامل  ،اجرای طرحدستاوردهای مورد انتظار از و ارائه مستندات مرتبط با  نهایی گزارش

 مشروح زیر:

 :المللیبین اختراعگواهی معتبر ثبت . 1

I.  پتنت منتج از  طرح فناورانهارائه شماره ثبت (Filing )  یا 

II. پتنت منتج از  طرح فناورانه ییثبت نها 

 با قابلیت تجاری سازی نمونه اولیه محصول. 2

یا پرونده محصول،  1CTDمنجر به تولید مواد اولیه دارویی گردد تحویلنامه محصول محور پایان در صورتیکه: 1تبصره 

 به سازمان غذا و دارو ضروری است.

 لبرداری از محصوبهرهیا پروانه و  مجوز تولید. 3

 . تاسیس شرکت دانش بنیان مصوب مبتنی بر موضوع پایان نامه یا استقرار در مراکز رشد و پارکهای فناوری4

 )در تراز جشنواره رازی یا باالتر( با طرح فناورانهو جهانی مرتبط  ملیمعتبر های مدارک مربوط به کسب جوایز و نشان. 5

 . هر گونه دستاورد دیگری که در زمان تصویب پروپوزال توسط شورای فناوری دانشکده تعیین شده است.6

 

یر ه دبرا بناظر شورای فناوری، در صورت تایید گزارش و مستندات و انطباق دستاوردها با مصوبات شورای فناوری دانشکده، مراتب 

ارائه می نماید. اعضاء شورا شورای فناوری دانشکده جلسه در اولین  ،مستنداتگزارش را به همراه و شورای فناوری دانشکده اعالم 

ات را اعالم امتیازبه دستاوردهای خاصل از پایان نامه امتیاز داده و دبیر شورا معدل این شیوه نامه،  7ماده  5تا  1بر اساس جداول 

 ازدرمقطعیامت 69 حداقل ،(Ph.D) یتخصص یدر مقطع دکتر ازیامت 09 حداقلصورت کسب  در محور محصول نامهانیپامی نماید. 

فناوری  یبا اعالم شورا و پایان یافته تلقی شده ،ارشد یکارشناس ای یداروساز یدکترا ازدرمقطعیامت 45 و یتخصص داروساز

دانشکده، مراتب صدور مجوز دفاع از سوی معاونت های آموزشی اجرا خواهد شد. جلسه دفاع همانند سایر پایان نامه ها و با حضور 

 اعضاء محترم هیات داوران برگزار می گردد.

به جمع امتیازات امتیاز  ISI ،45به ازاء هرمقاله مقاله نیز گردد، الزم است انتشار در صورتی که پایان نامه محصول محور منجر به 

 کسب شده در مالکهای مندرج در این شیوه نامه افزوده گردند. 

 

                                                 
1Common Technical Documents 
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 محصول محور: نامهجلسه دفاع از پایان  اعضای هیأت داوران-6ماده

 توجه بههای محصول محور ضمن تبعیت از قوانین و مقررات عمومی برگزاری جلسات دفاع دانشگاه با نامهجلسات دفاع از پایان

 متشکل از اعضای ذیل خواهد بود: ،شرایط خاص خود و ماهیت ویژه

یا خارج از  داخلان( ر)داو استاد داور ،مشاور )اساتید( استاد ،راهنما )اساتید( استاد کارشناسی ارشد:دکترای حرفه ای و الف( 

 دانشکده معاونت آموزشینماینده  ،ناظر شورای فناوری دانشکده دانشکده،

 استاد داورخارج از دانشگاه،  میهمان)داوران(  استاد داور ،مشاور )اساتید( استاد ،راهنما )اساتید( استاد ی تخصصی:ادکتر( ب

مایندگان ن ،دانشکده تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزش تخصصی و نماینده و  دانشکده شورای فناوری ناظر دانشگاه، داخلیان( ور)دا

 گروه

 : محصول محور های نامهو دفاع از پایان پذیرش هایمالک -7ماده 

 نامه های محصول محوربرای دفاع از پایان های امتیازدهیجدول مالک

 1-جدول

 یالملل نیمراجع معتبر ب ریسا ای1USPTO،2, WIPO3EPOدر  یالملل نیب پتنت

 199 تا صیتخص ازقابلیامت

 الزم:  مستندات

 دانشجودرصدی  39حداقل  مشارکت قدرالسهم نییبرتع یمبن پتنت ثبت اظهارنامه به اختراع ثبت هیدییتا -

 مربوط درمرجع اختراع ثبت براصالت یمبن دانشگاه وابداعات دفتراختراعات هیدییتا -

 .باشدیم دانشگاه پتنت رثبتتدف عهده به نامه انیباپا پتنت موضوع انطباق دییتا -

 شده ازکسبیامت ازیامت سقف یازدهیمدنظردرامت یارهایمع

 69 پتنت ارائه مستندات ثبت 
 

 39 بازار موجوددر یها فرآورده با ورقابت شدن یتجار یبرا دهیا یذات تیقابل
 

و  دیتول یاستاندارد برا  Business planای Feasibility studyارائه

 دهیفروش ا یانجام شده برا یها تیفعال

29 
 

 

م می امتیاز پتنت بر اساس قدرالسهم ایشان تقسی ،نفرباشد کیاز شیب پتنت کیدر یان ذینفعدانشجو تعداد کهیدرصورت:تبصره

 .گردد یم المازاعیامت صیتخص جهت،دیاسات و نفعانیذ هیدییتا اساس بر و دانشگاه پتنت ثبت دفتر توسط قدرالسهم زانیم. گردد
1. United States Patent and Trademark Office 

2. World Intellectual Property Organization 

3. European Patent Office 
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 2-جدول

 یمعتبرداخل درمراجع/محصول اختراع ثبت

 29 تا صیتخص ازقابلیامت

 الزم:  مستندات

 دانشجو مشارکت قدرالسهم نییبرتع یمبن پتنت ثبت اظهارنامه به اختراع ثبت هیدییتا -

 مربوط درمرجع اختراع ثبت براصالت یمبن دانشگاه ابداعات و دفتراختراعات هیدییتا -

 .باشدیم دانشگاه پتنت رثبتتدف عهده به نامه انیپا با پتنت موضوع انطباق دییتا -

 شده ازکسبیامت ازیامت سقف یازدهیمدنظردرامت یارهایمع

 15 اختراع ثبتارائه مستندات 
 

 19 ارباز در موجود یها فرآورده با ورقابت شدن یتجار یبرا دهیا یذات تیقابل
 

 5 دهیا یساز یتجار ای فروش یبرا شده انجام یتهایفعال
 

 صیتخص دجهتیواسات نفعانیذ هیدییباتا قدرالسهم زانیم ،نفرباشد کیاز شیب پتنت کیتعداددانشجودر کهیدرصورت :تبصره

 .گردد ازاعالمیامت
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 3-جدول

 در حوزه سالمت  یبر دانش فن یمحصول مبتن ایورده آفر یصنعت دی/ تولیو توسعه دانش فن نیتدو

 199 تا صیتخص ازقابلیامت

 الزم:  طیشرا

 .باشد مصوب نامه انیپا جهینت مایمستق دستاورد -

- CTD  تحویل شده باشد. به سازمان غذا و داروفرآورده دارویی یا پرونده 

 باشد. کشور یداروساز صنعت یعموم تراز از باالتر یفناور و یعلم سطح -

 شده ازکسبیامت ازیامت سقف یازدهیمدنظردرامت یارهایمع

  29 دستاورد  یدگیچیپ ی، نوآوریفن سطح

  Product Life Cycle   29ایTechnology Life Cycle برآورد

 زا حاصل یارز ییجو صرفه زانیمدر نظام سالمت و  یفناور ایمحصول  تیاهم

 یفناور ای فراورده
29  

  29 گرید یها فرآورده دیدرتول دستاورد از یریگ بهره تیقابل

  29 ازارب موجوددر یها فرآورده با رقابت تیقابل و عیسر یبازده

  19 دیتول یاستاندارد برا Business planایFeasibility studyدییو تا ارائه

  19  فروش دانش فنی و یا تولید صنعتی محصول به همراه مستندات تراکنش مالی

  19 برای فرآورده CTDتدوین 

  19 برداری از محصولمجوز تولید و یا پروانه بهره

ر و استقرار د تاسیس شرکت دانش بنیان مصوب مبتنی بر طرح و محصول فناورانه 

 مراکز رشد و شتاب دهنده ها
19  
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 هانامهانیپاحاصل از  یدستاوردها یارزشگذار دستورالعمل ییاجراه ناموهیش

شتی رد مانی تهران  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 ی داروساز دادکشنه
 4-جدول

 سالمت درحوزه یخصصت ای یفن بردانش یمبتن یدرمان ای یبهداشت موثر خدمت ارائه

 ...( و دیجد یدرمان ای یبهداشت یوپروتکلها ها وهیش ،ینیبال یراهنماها لیتکم ای نی)مانند تدو 

 69 تا صیتخص ازقابلیامت

 الزم:  طیشرا

 .باشد مصوب نامه انیپا جهینت مایمستق دستاورد -

 .باشد دشدهییتا رندهیگ خدمات ارگان ای سازمان توسط ،شده ارائه دستاورد بودن یکاربرد -

 شده ازکسبیامت ازیامت سقف یازدهیمدنظردرامت یارهایمع

  15 سالمت کشوردرحوزه یتهایاولو با ییهمراستا

  15 یفن دانش یتخصص سطح

  15 ینوآور زانیم

  15 فعنیذ ونهاد سازمان هیدییتای گواه ای مرتبط یتخصصی علم انجمنی داور نظر

  15 سالمت یارتقا در کاربرد وسعت

  15 سالمت یارتقا در کاربرد تیاهم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

 

 هانامهانیپاحاصل از  یدستاوردها یارزشگذار دستورالعمل ییاجراه ناموهیش

شتی رد مانی تهران  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 ی داروساز دادکشنه
 5-جدول

 سالمت درحوزه یاتخصصی یفن بردانش یمبتن یتیریمد ای یموثرآموزش خدمت ارائه

 ...( و دیجد یآموزش یا یتیریمد یهاستمیو استقرار س ی)مانند طراح 

 69 تا صیتخص ازقابلیامت

 الزم:  طیشرا

 .باشد مصوب نامه انیپا جهینت مایمستق دستاورد -

 .باشد دشدهییتا رندهیگ خدمات اارگانی سازمان توسط ،شده ارائه دستاورد بودن یکاربرد -

 شده ازکسبیامت ازیامت سقف یازدهیمدنظردرامت یارهایمع

 15 سالمت کشوردرحوزهی تهایاولو بایی همراستا
 

 15 یفن دانشی تخصص سطح
 

 15 ینوآور زانیم
 

 فعنیسازمان و نهاد ذ هیدییتای گواهای مرتبطی تخصصی علم انجمنی داور نظر

 
15  

 15 سالمتی ارتقا در کاربرد وسعت
 

  15 سالمتی ارتقا در کاربرد تیاهم

 

 

 

 

 

و  ازیامت 39تا سقف  ،یو جشنواره خوارزم یجشنواره راز ترازدر یملو  یالملل نیب زیصورت ارائه مستندات مربوط به کسب جوا در

مکتسبه بر اساس جداول فوق، قابل  ازاتیبه مجموع امت ازیامت 29تا سقف  نا،یجشنواره ابن س ترازدر  یدانشگاه یجشنواره ها

 خواهد بود. شیافزا

 

 تاریخ از درآن مندرج مفاد و رسید تصویب بهدانشگاه  یآموزش یشورا در                          در تاریخ  ،هماد7در  نامهشیوه  این

 . باشدیم االجراء الزم ،تصویب




