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 شیوه نامه حمایتی پایان نامه محصول محور معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

 

اساتید و فناوران دانشگاه و به کارگیری توان و انگیزه های علمی دانشجویان در مقاطع  بهره مندی از ظرفیت و قابلیتبه منظور 

هدف  . دمی باشمحصول محور و فناورانه مورد نیاز  کردیبا رو ییها نامه انیارائه پا ، ) کارشناسی ارشد و دکترا(تحصیالت تکمیلی

های علوم پزشکی در مسیر توسعه پایان نامه های محصول محور و حمایت و تشویق دانشگاه ها و دانشکده  نامه، وهیش نیا یدیکل

 گذاری محصوالتارزش در جهت  یو فناور قاتیتحق یو اقدامات معاونت ها یتیحما یبرنامه ها کردها،یرو یساز کپارچهی همچنین

  می باشد.محصول محور  یها نامه انیپااز  منتج یو دستاوردها

 یفرتعا -1 دهما

 میباشد. پزشکی زشموآ و نمادر ،شتابهد وزارت رمنظو: شتابهد وزارت 1-1

 زشموآ و نمادر ،شتابهد وزارت وریفنا و تتحقیقا نتومعادفتر توسعه فناوری سالمت  رمنظو: دفتر توسعه فناوری سالمت 2-1

 . میباشد پزشکی

 به بستهوا یهاههشکدوپژتحقیقاتی و  کزامر ،عالی زشموآ کزامر ،پزشکی معلو یهاهنشکددا و هاهنشگادا متما رمنظو :موسسه 3-1

 .  میباشد شتابهد وزارت

شود که با استفاده از دانش و مهارت های  ینامه ای گفته م انینامه محصول محور به پا پایان :نامه محصول محور انیپا 4-1

 ه،یاول نرم افزار، دارو، مواد زات،یدستگاه، تجه) محصول کیهای فناورانه برای ساخت و توسعه  تیقابل جادیبه ا منجر افته،یسازمان 

ارائه پروتکل  ای محصوالت و ساخت هیدر ته دیروش جد کیتوسعه  ایابداع  ،یارگان های مصنوع ،یصیهای تشخ تیمواد، ک ستیز

قابل انجام  یزندگ تیفیسالمت و بهبود ک مشکل حل ای ازین کیبه منظور رفع  (یالملل نیو ثبت اختراع ب دیجد یو درمان یصیتشخ

 .باشد

 محصول محور های کمیته ملی حمایت از پایان نامه - 2ماده 

واکسن و در حوزه های مختلف ) وزارت بهداشت کمیته ای متشکل از رؤسای کمیته های تخصصی دفتر توسعه فناوری سالمت

نامه محصول محور  انیاز پا تیبا هدف حمای و ...  ( توانبخش زاتیملزومات و تجهی، خوراک یغذا و مکمل ها، کیولوژیب یفرآورده ها

  .گردد یم لیتشک

  مصادیق نتایج پایان نامه محصول محور -3ماده 

  نتایج پایان نامه محصول محور شامل موارد ذیل می باشد:مصادیق 

 هیدر اداره ثبت اختراعات قوه قضائ نامه انیو ... منتج از پا ندیثبت اختراع محصول، فرا  

 کایدفتر ثبت اختراعات آمر لیقب از یالملل نیدر دفاتر ثبت اختراعات ب نامه انیو ... منتج از پا ندیاختراع محصول، فرا ثبت 

(USPTO ، )دفتر ثبت اختراعات اروپا (EPO ،)اختراعات دفتر ثبت ( ژاپنJPO ) دفاتر ثبت اختراع همتراز ریسا ایو 



 

 ساخت و تولید نمونه اولیه ((prototype تجهیزات و ملزومات پزشکی، نرم نامه )دارو، محصول فناورانه منتج از پایان از 

 مورد تأیید برای تولید feasibility study وbusiness planافزار کاربردی و (... به همراه ارایه 

 کسب شده باشد یپزشک زاتیآن از سازمان غذا و دارو و اداره کل تجه دیکه مجوز تول نامه انیمحصول منتج از پا 

 ها شتابدهنده و و استقرار در مراکز رشد نامه انیبر محصول فناورانه منتج از پا یشرکت فناور مبتن سیتأس 

 انیو اخذ مجوز دانشبن نامه انیبر محصول فناورانه منتج از پا یشرکت فناور مبتن سیتأس 

 یمال تراکنش مستندات هیدر داخل کشور و ارا نامه انیمحصول فناورانه منتج از پا یروش دانش فنف 

 یمال تراکنش مستندات هیبه خارج کشور و ارا نامه انیمحصول فناورانه منتج از پا یفروش دانش فن 

 مربوط به ژن یالملل نیمعتبر ب یها بانک تای( در دنامه انیبت ژن )منتج از پاث 

 های ماریمربوط به ب یالملل نیمعتبر ب یها تابانکی( در دنامه انیسندرم )منتج از پا کیت ثب 

 وزارت بهداشت،  یآموزش معاونتی آموزش یشوراها دییبه تا ن،یبه عنوان مسئول تدو دیرشته جد کی کولومیکور نیدوت

 یدرمان و آموزش پزشک

 وزارت بهداشت، درمان و  یآموزش معاونت یآموزش یشوراها دییدروس مصوب وزارت بهداشت به تا یدرسنامه برا نیتدو

 یآموزش پزشک

 وزارت  یمعاونت آموزش یمجازی عال یشورا رخانهیدب دییبار به تا نیاول یبرا نیآنال یبرنامه درس کیو ساخت  یطراح

 یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 وزارت  یمعاونت آموزش یمجازی عال یشورا رخانهیدب دییبار به تا نیاول یبرا نیآنال یبرنامه درس کیو ساخت  یطراح

 یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 وزارت  یعلوم پزشک آموزش مرکز مطالعات و توسعه دیی)موالژ ، (.... به تا یکمک آموزش لهیوس کیو ساخت  یطراح

 یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 یپزشک آموزش معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و دییبه تا "یدرمان یپروتکل ها" یساز یبوم 

 دانشگاه یمعاونت آموزش دییبه تا ماریآموزش به ب یمحتوا نیدوت 

 معاونت درمان دییبه تا نیبه عنوان مسئول تدو "ینیعملکرد بال یراهنما " نیدوت 

 در حوزه  یتخصص ای یفن دانش بر یمبتن یتیریمد ای ی،آموزشیبهداشت ،یخدمت موثر درمان یابیاجرا و ارزش ،یطراح

معاونت مربوطه وزارت بهداشت،  دیی( به تادیجد یآموزش ای یتیریمد یها ستمیو استقرار س یسالمت) از جمله طراح

 یدرمان و آموزش پزشک

  شاخص ارزشگذاریمحاسبه  -4ماده 

 در دانشگاه یمحاسبه شاخص ارزشگذار  1-4

 :خواهد بود ریزبه شرح در دانشگاه پایان نامه های محصول محور  یهای اصلشاخص ازیمحاسبه امت نحوه

 یمحصوالت و دستاوردها یارزشگذار )1جدول شماره براساس آیتم های  محصول محور ینامه ها انیاامتیاز دهی پ 1-1-4

با  ییهمراستا -ج و بازار یساز یتجار -ب یفناور یسطح آمادگ -الف محور ) 5در و  ( محصول محور ینامه ها انیمنتج  از پا

و جمع صورت خواهد پذیرفت ات( ازیامت ریسا -هی فن -د دار تیاولو یازهاینظام سالمت در جهت مرتفع نمودن ن یها تیاولو

  گردد.( مشخص میازاتیامت یجمع بند )2ه رجدول شمابندی و امتیاز نهایی براساس 



 

مصوب  دانشگاه دییمتناظر مورد تا یشورا ایارتباط با صنعت و  یشورا /تهیکم ایو  یفناور یشورا /تهیکمامتیاز توسط  -1تبصره 

 خواهد شد.

 یمحصوالت و دستاوردها یکل جدول ارزشگذار ازیاز امت 60محصول محور در صورت کسب حداقل  % ینامه ها انیاپ 2-1-4

نخواهد  یتیتر مشمول حما نییپا ازیشناخته خواهد شد و امت تیحما افتیدر طینامه محصول محور واجد شرا انیمنتج از پا

 .دیگرد

محصول محور ینامه ها انیمنتج  از پا یمحصوالت و دستاوردها یارزشگذار -1جدول شماره   

 محصول محور ینامه ها انیمنتج  از پا یمحصوالت و دستاوردهاارزشگذاری 

 کسب شده ازیامت ازیسقف امت معیار مورد ارزیابی ردیف

1 

  یفناور یآمادگسطح 

 15: ازاتیامت حداکثر

 (TRL) یسطح بلوغ فناوربراساس  منتج از پایان نامه یفناور یسطح آمادگامتیاز 
   4-5 مفهوم یاثبات تجرب      3-4توسعه مفهوم       3-0ی ادیاصول بن

 6-7ی واقع طیاثبات شده در مح یفناور  5-6 شگاهیاثبات شده در سطح آزما یفناور

 8-9یاتیعمل طیدر مح هیعرضه نمونه اول    7-8 یواقع طیدر مح یفناور لوتیپا

 12-15ی واقع طیدر مح ستمیاثبات عملکرد س     9-12 و امکان عرضه گسترده ستمیس لیتکم

15  

   یفناور یسطح آمادگمجموع امتیازات 

2 

 وضعیت بازار و جایگاه اقتصادی

 25: ازاتیجمع کل امت

و یا  دیجد ندیفرآ ،خدمت ،یدانش فن محصول، پروتکل،درسنامه،  ) ارزآوری(و صادرات فروشسطح بازار 

 نامه انیمنتج از پاتاسیس شرکت دانش بنیان 

 امتیاز( 1-0ی ) داخل ازیبر اساس ن -الف

 امتیاز( 3-1)  کشور یتیحاکم یها تیبراساس اولو -ب

 امتیاز( 4-3ی ) داخل ازیکشور و ن یتیحاکم یها تیبراساس اولو -ج

 امتیاز( 5-4) المللنیو بازار ب ،یتیحاکم یها تیاولو ،یداخل ازیبر اساس ن -د

5  

و ظرفیت جذب مشتریان  به عنوان  پایان نامهآمادگی بازار در پذیرش موضوع  توجیه پذیری تجاری)میزان

منتج از و یا تاسیس شرکت دانش بنیان  دیجد ندیفرآ ،خدمت ،یدانش فن محصول، پروتکل،درسنامه، 

 (نامه انیپا

 امتیاز( 1-0) دارد.  یابیبه بازار ازین -الف

 امتیاز( 3-1)  ارائه دارد(. یبرا یدارد )بازار مشخص یجذب مشتر تیقابل -ب

 امتیاز(  4-3)  دارد یبه صورت بالفعل مشتر -ج

4  

 (نامه در بازار فناوری های مشابه و مکمل انیدستاورد منتج از پاجایگاه عرضه )نقش و جایگاه 

 امتیاز( 1-0) محصول مکمل -الف

 امتیاز( 2-1) تامین زنجیره -ب

 امتیاز( 3-2) محصول اصلی  -ج

3  

 ،خدمت ،یدانش فن محصول، پروتکل،درسنامه،  کیشده در  سطح کاربرد )میزان و نوع تغییرات ایجاد

 (نامه در قیاس با موارد مشابه انیمنتج از پاو یا تاسیس شرکت دانش بنیان  دیجد ندیفرآ
5  



 

 محصول محور ینامه ها انیمنتج  از پا یمحصوالت و دستاوردهاارزشگذاری 

 کسب شده ازیامت ازیسقف امت معیار مورد ارزیابی ردیف

 امتیاز( 3-1)  دارد. و کاربرد به یک استفاده بازار محدود -الف

 امتیاز( 3-1)  در صنایع مختلف دارد.یک کاربرد و یا یک صنعت مختلفی در  کاربردهای -ب

 امتیاز( 5-3)  کاربردهای مختلفی در صنایع مختلف دارد. -ج

و یا تاسیس شرکت  دیجد ندیفرآ ،خدمت ،یدانش فن محصول، پروتکل،اخذ مجوزهای مرتبط با درسنامه، 

 نامه انیمنتج از پادانش بنیان 

 امتیاز( 1-0)  برداری و تاییدیه های الزم از مراجع قانونی را ندارد.مجوز بهره -الف

 امتیاز( 2-1) الزامی به اخذ مجوزهای قانونی ندارد.  -ب

 امتیاز( 3-2)  برداری و تاییدیه الزم از مراجع قانونی را دریافت کرده است.مجوز بهره -ج

3  

 چرخه عمر

 امتیاز( 1-0) پذیردسرعت در حال تغییر است و هرروز محصوالت جدید میبازار به  -الف

 امتیاز( 3-1)  از عمر حضور متناسبی در حوزه خود برخوردار است. محصول -ب

 امتیاز( 5-3)  عمر حضور محصول در بازار طوالنی است. -ج

5  

  یاقتصاد گاهیبازار و جا تیوضعمجموع امتیازات 

3 

 دار  تیاولوی ازهایدر جهت مرتفع نمودن ن سالمتنظام  یها تیبا اولو ییهمراستا

 باشد. یم 20قابل کسب،  ازیحداکثر امت

تولید دارو، واکسن و سرم و .../طراحی سیستم، روش یا  مدل سازی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی/

 محصول قابل استفاده در سطح ملی در جهت کمک به خودکفایی
3  

ت حوزه الطراحی سیستم، روش و خدمات نوین آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در جهت رفع معض

 در سطح ملی سالمت
3  

  3 یبرنامه کشور هیتهجهت  "ینیعملکرد بال یراهنما " نیدوو یا ت "یدرمان یپروتکل ها"تهیه 

  3 یدانش فنتهیه 

  4 نامه انیمنتج از پاتاسیس شرکت دانش بنیان 

)  فناوریپارك علم و مرکز رشد و شرکت های مستقر در  ای انیبن مشارکت فناورانه با شرکت دانش

 ، یا هر نهاد بیرونی دانشگاه ) اعم از بخش خصوصی و دولتی(براساس درصد مشارکت(

 تعلق گیرد به همین نسبت سایر امتیازات تعیین گردد.  10امتیاز  %85در صورت مشارکت 

10  

 دار تیاولو یازهاینظام سالمت در جهت مرتفع نمودن ن یها تیبا اولو ییهمراستامجموع امتیازات 

4 

 فنی سطح 

 باشد. یم 30قابل کسب،  ازیامت مجموع
  

 با موارد مرتبط موجود دیجد ندیخدمت، فرآ ،یدرسنامه، محصول، پروتکل، دانش فنمیزان توان رقابت 

 امتیاز(1-0) نخواهد داشتوجود  یادیچندان ز یو کاربرد یرقابت یبرتر -الف

 امتیاز( 3-1)  .رودیتر مدارد و انتظار استفاده گسترده یتوجه قابل یایمزا -ب

 امتیاز( 4-3)  .خواهد داشتوجود  ادیز اریبس یایمزا لیشدن به دل نیگزیجا تیظرف -ج

4  

 (خاص و منحصر به فرد بودنی )قبل یهاینسبت به فناور یوجود تینظر ماه از تفاوت زانیم

 امتیاز(1-0) خواهد داشت  یجزئ شرفتیموجود، بهبود و پ یهاینسبت به فناورالف( 

 امتیاز( 2-1) خواهد داشت توجهی های موجود، بهبود و پیشرفت قابلب( نسبت به فناوری

 امتیاز( 3-2)  موجود شود یفناور نیگزیکند و جا جادیاو بازار  در صنعت یاساس رییتواند تغ یمج( 

3  



 

 محصول محور ینامه ها انیمنتج  از پا یمحصوالت و دستاوردهاارزشگذاری 

 کسب شده ازیامت ازیسقف امت معیار مورد ارزیابی ردیف

 فنی ی دانشبردار یکپمیزان قابلیت 

 امتیاز( 1-0).نمی باشد یشود و امر سخت و زمانبر یتوسط رقبا کپ تواندیم یآسانبه -الف

نمی  ایمه یابیدست نیا یبرا طیشرا یشود ول یکپ یبه دانش فن بیرق یابیدر صورت دست تواندیم -ب

 امتیاز( 3-1)  .باشد

 امتیاز( 5-3)  .خواهد بودناممکن  بایتقر یبردار یو کپ یفن یدگیچیپ یدارا -ج

5  

 مجری در فناوری و تجاری سازی یسوابق و تجارب تخصص

 (محصول -ینیکارآفر-مقاالت -پتنت -ارتباط با صنعت طرح -فناورانه  طرح)
10  

 (دیبودن و امکان تول یاتیعملنیاز به زیرساخت تولیدی جدید )

 امتیاز( 1-0). .خواهد بودزمان بر  امر نیدارد که ا ازین یدیجد یدیتول رساختیبه ز -الف

 امتیاز( 3-1)  .خواهد داشتموجود  یدیتول یها رساختیدر ز یجزئ راتییتغ ازمندین دیتول یبرا -ب

 امتیاز( 5-3)  .خواهد داشت دیتول تیقابل یمنع چیبدون ه ،یفعل یهارساختیدر ز -ج

5  

 وضعیت ثبت دستاورد 

 امتیاز( 1-0)(یثبت ی)با گواه مانند ثبت پتنت رانیابانک های اطالعاتی معتبر ثبت در  -الف

 امتیاز( 3-1) (یثبت ی)با گواه مانند ثبت پتنت بانک های اطالعاتی معتبر خارج از ایرانثبت در  -ب

3  

  یفنمجموع امتیازات 

5 

 ازاتیامتسایر 
 .تنها منوط به آن است که مستندات مورد ارائه با موضوع درخواست حاضر، مرتبط باشد ازاتیامت نی: کسب ا1نکته 

 ) حاصضرب تعداد موارد در امتیازات( باشد یم 10قابل کسب،  ازی: حداکثر امت2نکته

  Medline/Pub med  2.5و ISI- Expanded Listهای مقاالت  چاپ شده در مجالت در نمایه

  Scopus , Chemical Abstract  . 0.85یهامجالت در نمایهمقاالت چاپ شده در 

  0.85 های تخصصی هیچاپ شده در مجالت نمایه شده در سایر نما مقاالت

مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پزوهشی داخلی مصوب کمیسیون نشریات وزارت بهداشت درمان و 

 نشده( هیآموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری )نما
0.1  

  0.03  مرتبط با رشته یکتاب علم فیتال

  0.1  یهای معتبر داخلعنوان برتر از جشنواره کسب

  3 های معتبر خارجیعنوان برتر از جشنواره کسب

   مجموع امتیازات

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ازاتیامت یجمع بند -2جدول شماه 

 شاخص محاسبه امتیاز مجموع

 یفناور یسطح آمادگ امتیاز 15 

 و بازار سازی تجاری امتیاز 25 

 20 
 یازهاینظام سالمت در جهت مرتفع نمودن ن یها تیبا اولو ییهمراستا امتیاز

 دار تیاولو

 یفن ازیامت 30 

 تاسایر امتیاز 10 

 جمع کل امتیازات 

 کمیته حمایت از پایان نامه های محصول محور شاخص ارزشگذاری و حمایت مالی 2-4

 کمیته ملی حمایت از پایان نامه محصول محوریید و ارائه حمایت برای پایان نامه ها منوط به بررسی و امتیازدهی توسط أت 1-2-4

 می باشد.  وزارت بهداشت سالمتفناوری دفتر توسعه 

جمع پذیرد و صورت می 1های محصول محور براساس جدول شماره ها در کمیته حمایت از پایان نامهامتیازدهی شاخص 2-2-4

 یهانامه انیاز پا تیحما تهیکم ازاتیامت یجمع بند -3جدول شماره )امتیاز نهایی  وبراساس امتیازات ارسالی دانشگاه بندی نهایی 

 .مشخص خواهد شد (محصول محور

)امتیاز باالی  نامه محصول محور انیمنتج از پا یمحصوالت و دستاوردها یبر مبنای امتیاز کسب شده از جدول ارزشگذار 3-2-4

 میزان حمایت کمیته به ازای هر امتیاز معادل یک میلیون تومان خواهد بود. ،(60

 محصول محور ینامه ها انیاز پا تیحما کمیته ازاتیامت یجمع بند -3جدول شماره 

 شاخص یشنهادیپ بیضر

 تهیکم صیتشخبه  1تا  بیضر

ملی حمایت از پایان نامه های 

دفتر توسعه فناوری  محور محصول

 سالمت وزارت بهداشت

 یفناور یسطح آمادگ امتیاز

 و بازار سازی تجاری امتیاز

 دار تیاولو یازهاینظام سالمت در جهت مرتفع نمودن ن یها تیبا اولو ییهمراستا امتیاز

 یفن ازیامت

 امتیازاتسایر 

 امتیاز نهایی 

 

 



 

 نامه محصول محور  انیپا تیحمامراحل درخواست استفاده از ( 5 ۀماد

 بررسی درخواست در دانشگاه 1-5

 تیریبه مد پایان نامهشده مشخصات  لیبه همراه فرم تکمدریافت حمایت پایان نامه محصول محور ارسال نامه درخواست  1-1-5

 دانشگاه متناظر یها تیریمد ایو ارتباط با صنعت و  یتوسعه فناور

  مدیریتتوسط کارشناسان  دریافت حمایت یو مستندات متقاض پایان نامهشده مشخصات  لیفرم تکم یابیو ارز یبررس  2-1-5

 شیوه نامه 4-1ماده بر اساس مفاد و  ازیمحاسبه امت  3-1-5

 (چهارشماره  ) جدولفرم مستندات دریافت حمایت پایان نامه محصول محور به همراه ارسال درخواست  4-1-5

 دییمتناظر مورد تا یشورا ایارتباط با صنعت و  یشورا /تهیکم ایو  یفناور یشورا /تهیکمتواند مصوب نامه تایید طرح می :2 تبصره

 باشد. دانشگاه

 بررسی درخواست در دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت 2-5

 ستیل -4جدول شماره )شده  لیتکم جدولنامه محصول محور به همراه  انیپا تیحما افتیارسال نامه درخواست در 1-2-5

 سالمت وزارت بهداشت  یبه دفتر توسعه فناوری( مستندات ارسال

های حمایت از پایان نامهملی کمیته  به تکمیل شده موارد و ارسالدرخواست دانشگاه در دفتر توسعه فناوری سالمت ی سبرر 2-2-5

 صول محور حم

 نهایی  حمایتو امتیاز  و تعیین) نحوه ارزشگذاری(  4-2درخواست براساس ماده  بررسی موضوع 3-2-5

 زان حمایت منوط به ارزشگذاری کمیته می باشد.یتعیین سقف امتیاز و م -3تبصره 

 باشد.نمیگردد و به معنای پوشش تمام هزینه های پایان نامه س امتیاز کسب شده تعیین میحمایت براسا -4تبصره

حمایت از دانشگاه دارای پایان نامه محصول محور صورت می پذیرد و چگونگی هزینه کرد آن توسط دانشگاه مذکور تعیین  -5تبصره 

 گردد.می

را دریافت الزم حمایت دانشگاه پایان نامه های محصول محور که تاییدیه الزم را دریافت نموده باشند به دانشگاه اعالم و  4-2-5

 خواهد کرد.

 یمستندات ارسال ستیل -4جدول شماره 

 لیست مستندات ارسالی ردیف

 برای دستاورد منتج از پایان نامه کیو شر یمتقاضمستنداتی مبنی بر وجود  1

 اعالم شده در پایان نامه تعهدات 2

 بر اساس فرمت پیوست فناورانه استاد راهنما لیپروفا 3

 دانشگاه دییمتناظر مورد تا یشورا ایارتباط با صنعت و  یشورایا  تهیکم ایو  یفناور یشورایا  تهیکمتأییدیه  4

 1جدول تکمیل شده شماره  همراه به نامه درخواست دانشگاه 5

 

 سایر موراد-6ماده 

رسید و  به تصویب مدیران معاونت تحقیقات و فناوریدر شورای  1401خرداد  17در تاریخ  تبصره 5ماده و  6در  شیوه نامهین ا

 .باشد مفاد مندرج در آن از تاریخ تصویب قابل اجرا می



 

 

 

 

 

 

 

 پیوست ها 

 

 

 

 

 



 حمایت از پایان نامه های محصول محور معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت فرآیند

 



 

فناورانه استاد راهنما لیپروفا  

 

 نام و نام خانوادگی :
 

                                    محل فعالیت:                                           : مقطع/رشته                             :  علمیمرتبه 

 

 ثبت پتنت تیوضع

 پتنت یساز یتجار تیوضع یالملل نیب یداخل تعداد اختراعات

    

 

 مقاالت

استناد بازای 

 مقاله 

H-Index  G-Index مقاالت تعداد  استنادات  خوداستنادی- 
Scopus 

      

 از طریق سامانه علم سنجی تکمیل خواهد شد. فوقو جدول  باشد نمیاین بخش نیاز به تکمیل  -نکته

 

 محصول محور ینامه ها انیفناورانه/ پا یطرح ها

 سال دانشکده /مرکز عنوان فارسی ردیف

    

 

 

 انیشرکت دانش بن یسهام دار ای رهیمد ئتیدر ه تیعضو

 سمت نام شرکت ردیف
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 انیمحصوالت دانش بن یسوابق انتقال فناور

 توضیحات نوع قرارداد محصولنام  ردیف

    

 

 ارتباط با صنعت یجذب منابع و طرح ها زانیم

 اعتبار کل )ریال( تعداد طرح ردیف

   

 

 

 

 

 


