ریبست جوَْری
هقبًٍت فلوی ٍ فٌبٍری

طزح حمبیت
گبم بٍ گبم اس پبیبنوبمٍَبی داوشجًیی
فىبيری وبوً

ستبد ٍیژُ تَسقِ فٌبٍری ًبًَ
کبرگزٍُ تَسقِ سزهبیِّبی اًسبًی

اردیجْطت 2433

عزح حوبیت گبم ثِ گبم اس دبیبىًبهِّبی داًطجَیی فٌبٍری ًبًَ

مقذمٍ
ستبد ٍیژُ تَسقِ فٌبٍری ًبًَ اس سبل  2434تبکٌَى ثب ّذف تطَیق ٍ تزغیت هحققبى ثِ فقبلیت در حَسُ
ًبًَ ،اس توبهی دبیبىًبهِّبی هزتجظ ثب فٌبٍری ًبًَ ثِ صَرت ثزاثز حوبیت ًوَدُ است .ثب گذضت  3سبل
اس ضزٍؿ اجزای ثزًبهًِ ،تبیج هثجت ٍ اثزثخص حوبیتّبی تطَیقی ستبد در افشایص اقجبل فوَهی ثِ
حَسُ ًبًَ ثِ لحبػ کوی هطَْد است ٍ ستبد در ًؾز دارد ثزًبهِ جذیذی ثزای افشایص کیفیت
فقبلیتّبی تحقیقبتی ٍ دستیبثی ثِ ًتبیج کبرثزدی دًجبل کٌذ.
در ایي ثزًبهِ هجلغ حوبیت تطَیقی ّز دبیبى ًبهِ هتٌبست ثب هَضَؿً ،تبیج ٍ اثزات آى خَاّذ ثَد.
اَذاف
 -2مسئلٍ محًری؛ ستبد درصذد ارسشگذاری ثیطتز ثز دبیبىًبهِّبیی است کِ ثزاسبس ًیبس ٍاققی ٍ
فقلی تقزیف ضذُاًذ ٍ تزجیحبً کبرفزهبی صٌقتی دارًذ.
 -3کیفیتگزایی؛ یکی اس اّذاف عزح جذیذ حوبیتّبی تطَیقی اس دبیبىًبهِّب ،ارتقبی کیفیت فلوی ٍ
کبرثزدی دبیبىًبهِّبی ًبًَ هیثبضذ .چزاکِ ،در سبلّبی اخیز ،تألیفبت ایي حَسُ ثِ لحبػ کویت ثِ سغح
هغلَة ٍ قبثل قجَلی رسیذُ ٍ اس ایي دس السم است ثِ تَسقِ کیفی آًْب دزداختِ ضَد.
 -4وتیجٍگزایی؛ ستبد در ًؾز دارد ثب اجزای ایي ثزًبهِ فقبلیتّبی دژٍّطی داًطگبّی را تب دستیبثی ثِ
ًتبیج کبرثزدیّ ،وزاّی ٍ حوبیت کٌذ.
مخبطببن طزح
اسبتیذ راٌّوب ٍ داًطجَیبى تحصیالت تکویلی کِ عجق ضَاثظ داًطگبُ هحل تحصیلطبى ،هَؽف ثِ
گذراًذى دبیبى ًبهِ ّستٌذ (در سغَح کبرضٌبسی ارضذ ،دکتزی فوَهی ٍ دکتزی تخصصی) هیتَاًٌذ اس
ایي حوبیتّب ثْزُهٌذ گزدًذ.
ديرٌ سمبوی
ایي ثزًبهِ اس اثتذای هْزهبُ  2433آغبس ضذُ ٍ تب اثتذای هْزهبُ  2435اجزا خَاّذ ضذ .ستبد ثب تحلیل
ًتبیج اجزای ثزًبهِ ٍ دریبفت ثبسخَرد هخبعجبىً ،سجت ثِ عزاحی گبم ّبی ثقذی اقذام خَاّذ ًوَد.
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فزآیىذ اجزای بزوبمٍ
 گبمَبی اجزایی
 oگبم اٍل :ثجتًبم
در ایي هزحلِ کبرثز ثِ سبهبًِ آًالیي حوبیت تطَیقی ستبد (ٍ )www.nano.ir/hrdcارد ٍ ًبم کبرثزی
ٍ کلوِ فجَر دریبفت هیکٌذ؛
 oگبم دٍم :ثجت درخَاست
در ایي هزحلِ کبرثز ثب ًبم کبرثزی ٍارد صفحِ ثجت درخَاستّب ضذُ ٍ درخَاست خَد را ثجت ٍ
هذارک هَرد ًیبس (جذٍل  )2را ارسبل هیکٌذ .ثزای ثجت درخَاست کبرثز هیتَاًذ دس اس تصَیت
دزٍدَسال ٍ یب دس اس دفبؿ اقذام کٌذ؛
 oگبم سَم :داٍری هذارک
دس اس ارسبل هذارک تَسظ کبرثز ،هذارک تَسظ کویتِ فلوی ستبد داٍری ٍ اهتیبسدّی هیضًَذ .کویتِ
فلوی ارتجبط هذارک ثب فٌبٍری ًبًَ را داٍری ًوَدُ ،در صَرت تأییذ هستٌذات هزتجظ ثب ضبخصّبی
ارسیبثی (جذٍل  )2را ثزرسی هیکٌذ.
 oگبم چْبرم :دزداخت حوبیت
دس اس داٍری ٍ تأییذ ،هتٌبست ثب اهتیبس کست ضذُ ،حوبیت تطَیقی افزاد دزداخت هیضَد .ایي
حوبیتّب ثب تَجِ ثِ دستیبثی ّز کذام اس ضبخصّب دزداخت هیضَدّ .ز فزد هیتَاًذ دس اس دستیبثی
ثِ ّز ضبخص ،هذارک هزتجظ را ارسبل ٍ اقذام ثِ دریبفت حوبیت تطَیقی کٌذ.
مبلغ تشًیقی ي سمبن درخًاست
هزحلِ اٍل :هیشاى حوبیت تطَیقی در هزحلِ اٍل ٍ ثزای دزٍدَسالّبیی کِ تَسظ کویتِ فلوی ستبد
هزتجظ ثب فٌبٍری ًبًَ تطخیص دادُ ضذُاًذ هجلغ  6هیلیَى ریبل ثِ داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ ٍ هجلغ 21
هیلیَى ریبل ثِ داًطجَی دکتزی تخصصی ( )PhDدزداخت هیضَد.
سهبى درخَاست :دس اس تصَیت دزٍدَسال در هزکش آهَسضی هزثَعِ
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هزحلِ دٍم :ثأساء ّز اهتیبس کست ضذُ اس ضبخص ّبی جذٍل  ،2هجلغ  2هیلیَى ریبل ثِ حوبیت تطَیقی
افشٍدُ هیضَد.
سهبى درخَاست :داًطجَ دس اس دفبؿ اس دبیبىًبهِ خَد تب  3سبل فزصت دارد در صَرت دستیبثی ثِ ّز
یک اس ضبخصّب؛ هستٌذات خَد را ثِ ّوزاُ دبیبىًبهِ صحبفی ضذُ ثزای دریبفت حوبیت ثِ ستبد ارسبل
ًوبیذ.
حوبیت اس استبد راٌّوب :هقبدل  %61هجلغی کِ ثِ داًطجَ تقلق هی گیزد ،ثِ استبد راٌّوب دزداخت
هیضَد.
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مزاحل اجزایی حمبیت اس پبیبن وبمٍ

شبخصَبی ارسیببی پبیبنوبمٍَب
ضبخصّبی ارسیبثی ثِ گًَِای عزاحی ضذُاًذ کِ داًطجَیبى ٍ اسبتیذ را ثزای اًجبم دبیبىًبهِّبیی در
راستبی دستیبثی ثِ اّذاف تَسقِ فٌبٍری ًبًَ در کطَر تزغیت کٌذ .ایي ضبخصّب فالٍُ ثز افشایص
کیفیت فلوی تحقیقبت ،دستیبثی ثِ ًتبیج کبرثزدی ٍ هحصَالت را تطَیق هیکٌذ .یبفتِّبی دژٍّطی،
دزٍتَتبیخ هحصَل ،فزهَالسیَى هبدُ جذیذ ،سٌتش اسهبیطگبّی ،عزاحی هبضیي ٍ  ...اس جولِ دستبٍردّبی
هَرد اًتؾبر اس دبیبىًبهِّب هیثبضذ.
ثب در ًؾز گزفتي اّذاف آییيًبهِ ،سِ هقیبر ثزای ارسیبثی ایي فقبلیتّب در ًؾز گزفتِ ضذُ است کِ
ثزاسبس آًْب  7ضبخص هقزفی ضذُاًذ.
 .2کیفیت فلوی :ثزای سٌجص ایي هقیبر  4ضبخص تقزیف ضذُ است:
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 .2.2مطبلعٍ مزيری ثبت اختزاعبت :ایي ضبخص ثب ّذف تزغیت هحققبى ثزای اعالؿ اس ثجت
اختزافبت هزتجظ ثب هَضَؿ دبیبىًبهِ تقزیف ضذُ است .ثزای دستیبثی ثِ اهتیبس ایي ضبخص،
ضزٍری است داًطجَ اختزافبت ثیيالوللی هزتجظ ثب هَضَؿ دبیبىًبهِ خَد را هغبلقِ کٌذ ٍ گشارضی
اس آى را در دبیبىًبهِ ارائِ کٌذ.
هذارک هَرد ًیبس :فبیل دبیبىًبهِ کِ ضبهل ثخص هزٍر اختزافبت ًیش ثبضذ.
 .2.3مقبلٍ  ISIچبپ شذٌ :ضزٍری است ایي هقبلِ هٌتج اس دبیبىًبهِ ثبضذ.
هذارک هَرد ًیبس :فبیل دی دی اف هقبلِ چبح ضذُ.
 .2.4ثبت اختزاع :ایي ضبخص ثِ تطَیق هحققبى ثزای ثجت دستبٍردّبی تحقیقبتی ًَآٍراًِ در هزاجـ
هقتجز ٍ حفؼ هبلکیت حقَقی آًْب هیدزداسد.
هذارک هَرد ًیبس:
 ثجت اختزاؿ خبرجی :فبیل دی دی اف ثجت اختزاؿ؛
 ثجت اختزاؿ داخلی :تأییذیِ اس عزف ٍاحذ هبلکیت فکزی ستبد؛
 .3هسئلِ هحَر :ایي دستِ اس دبیبىًبهِّب در راستبی رفـ ًیبس ٍ حل هقضالت ٍ هطکالت صٌبیـ ٍ
ضزکتّبی فٌبٍری ًبًَ تقزیف هیضًَذ ٍ سقی ضذُ است ثب تطَیق ایي دستِ اس دبیبىًبهِّب ،ارتجبط
صٌقت ٍ داًطگبُ ثزقزار ضَد؛
 .3.2رفع ویبس شزکتَبی فىبيری وبوً :ایي ضبخص ثِ تطَیق هحققبى ثزای اًجبم دبیبىًبهِّبیی در
راستبی ًیبس ضزکتّبی فٌبٍری ًبًَ هیدزداسد .ضزکت فٌبٍری ًبًَ ثِ ضزکتی گفتِ هیضَد کِ
هحصَل آًْب تأییذیِ ًبًَهقیبس دارد.
هذارک هَرد ًیبس :تأییذیِ اس عزف ضزکت فٌبٍری ًبًَ؛
 .3.3رفع ویبس صىبیع :ایي ضبخص ثِ تطَیق هحققبى ثزای اًجبم دبیبىًبهِّبیی در راستبی ًیبس صٌبیـ
کطَر هیدزداسد.

5

عزح حوبیت گبم ثِ گبم اس دبیبىًبهِّبی داًطجَیی فٌبٍری ًبًَ

هذارک هَرد ًیبسً :یبسّبی صٌبیـ در سبیت ستبد هقزفی ضذُاًذ ٍ داًطجَ هیتَاًذ اس ایي ًیبسّب ثزای
دبیبىًبهِ خَد اًتخبة هیکٌذ.
 .4کیفیت کبرثزدی :ایي هقیبر ثب ّذف تطَیق داًطجَیبى ثِ فزاتز رفتي اس فقبلیتّبی آسهبیطگبّی ٍ
ًشدیک کزدى ًتبیج تحقیقبت ثِ هحصَالت ًْبیی است.
 .4.2ومًوٍ ايلیٍ ( :)Prototypeدزٍتَتبیخ دیصًوًَِ یب الگَی اٍلیِ یک هحصَل است کِ ثزای
آسهبیص هفَْم یب فزآیٌذ سبختِ ضذُ است.
هذارک هَرد ًیبس :هطخصبت ًوًَِ اٍلیِ ٍ فیلن فولکزد
 .4.3تًلیذ در مقیبس پبیلًت :هٌؾَر اس دبیلَت تَلیذ ،سیستوی است کِ هحصَل را در هقیبسی کوتز
اس هقیبس صٌقتی تَلیذ هیکٌذ ٍ اعالفبتی اس فزآیٌذ ثِ هٌؾَر افشایص هقیبس تَلیذ در اختیبر قزار
هیدّذ.
هذارک هَرد ًیبس :هطخصبت دبیلَت ٍ فیلن فولکزد دستگبُ خظ تَلیذ
 .4.4دستیببی بٍ یک مبشیه قببل ارائٍ بزای فزآیىذ آسمبیشگبَی :چٌبًچِ هحققی در حیي اجزا
دبیبىًبهِ تجْیشاتی سبختِ کِ قبثل استفبدُ ثزای سبیز هحققبى ثبضذ هیتَاًذ اس اهتیبس ایي ضبخص
استفبدُ کٌذ.
هذارک هَرد ًیبس :هطخصبت تجْیش ٍ فیلن فولکزد
.4.3

پذیزش در یک مزکش رشذ :چٌبًچِ یک هحقق دس اس دفبؿ اس دبیبىًبهِ ،اداهِ تحقیقبتص را در

یک هزکش رضذ اًجبم دّذ هیتَاًذ اس اهتیبس تطَیقی ایي ضبخص استفبدُ کٌذ.
هذارک هَرد ًیبس :ارائِ گَاّی استقزار اس عزف هزکش رضذ؛
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جذٍل  ،2ضبخصّبی اهتیبسدّی دبیبىًبهِّب
شاخص

هسئلِ

هحَر

کیفیت

کبرثزدی

کیفیت فلوی

هقیبر

سقف امتیاس

 .1ارائه مطالعه مزوری پتنت (یک فصل یا پیوست)

5

 .2مقاله  ISIپذیزفته شده )( )Acceptedبه اساء هز مقاله مزتبط با پایاننامه)

5

 .3ثبت اختزاع
 .4در راستای نیاس یک صنعت و یا یک شزکت دانش
بنیان تعزیف شده باشد
 .5دستاورد پایاننامه به تولید رسیده باشد
 .6پذیزش در یک مزکش رشد و ادامه تحقیقات

7

ثبت اختزاع داخلی (با تأیید ستاد)

11

ثبت اختزاع خارجی

31

تعزیف در راستای رفع نیاس

11

انجام و رفع نیاس

31

نمونه اولیه )(Prototype
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ساخت تجهیشات
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