


 

   1477893855 پستي وسسبظهبى هطوعي زاًطگبُ آظاز اسالهي ثلَاض ضْساي حػبضن،ثعضگطاُ ضْيس ستبضي)ضوبل(،هيساى زاًطگبُ، اًتْبي ًطبًي: تْطاى،

 iau.ac.irٍ يب غفحِ پبسرگَ زض سبيت  4748هتساٍل اظ عطيك سبهبًِ تلفي گَيبي  سؤاالتپيگيطي هىبتجبت ٍ زضيبفت پبسد 

1 

 

2076/10 

  24/05/1400 

 ودارد

یتعالبسمه  
 

 

 
 





مقدمه

 3ضاّجطز  1 يهل السام يژٍُثِ ي،همبم هؼظن ضّجط ياثالغ يػلن ٍ فٌبٍض يول يّبيبستس 5تحمك ثٌس  يزض ضاستب

 ثطايّب ٍ ضسى زاًطگبُ يفػل ّفتن سٌس اساله 7ضاّجطز  يلش 5 ٍ 4، 2 ثٌسّبيوطَض ٍ  يًمطِ خبهغ ػلو

زض  يزاًطگبُ آظاز اساله يٌيوبضآفط ٍ بٍضيفٌ يٌِيزضظه فؼبل آهَذتگبى زاًص ٍ يبىاظ زاًطدَ يتحوب ٍ ييضٌبسب

 ٍ فٌبٍضاًِ ّبيفؼبليت اظ حوبيت ًبهِآئيي" وطَض بىيثٌ زاًص يسضفغ هَاًغ ٍ هطىالت تَلزض  يٌيآفط ًمصوطَض ٍ 

 :است يلضطح ش ثِ "اسالهي آظاز زاًطگبُ آهَذتگبىزاًص ٍ زاًطدَيبى ًَآٍضاًِ

 

فیتعار-1ماده

 است. "اسالهي آظاز زاًطگبُ" ًبهِ ييآئ يي: هٌظَض اظ زاًطگبُ زض ادانطگاه

 .است "اسالهي آظاز زاًطگبُ هطوعيسبظهبى " ًبهِ ييآئ يي: هٌظَض اظ سبظهبى زض اسازمان

 .است "اسالهي آظاز زاًطگبُ ًَآٍضي ٍ فٌبٍضي تحميمبت، هؼبًٍت " ًبهِ ييآئ يي: هٌظَض اظ هؼبًٍت زض امعاونت

 .است اسالهي آظاز زاًطگبُ ّبيٍاحس اظ يىي زاًطگبّي ٍاحسي اظ هٌظَض ًبهِآئيي ايي زض: دانطگاهیواحد

.است "اسالهي آظاز زاًطگبُ ضضس هطاوع " ًبهِ ييآئ يياظ هطوع ضضس زض ا هٌظَضرضد:مرکس

ثِ ضوبضُ اثالؽ  يًَآٍض يٍ سطاّب يخبهغ ثبظاض فٌبٍض ًبهِ يييآزض  ضسُ اًدبم يفثب تؼط هغبثك :نوآوریسرای

 آٍضيفي ّبيآهَظش ضبهل ًَآٍضي ضجىِ ايدبز عطيك اظ وِ است اختوبػي ًْبز يه، 04/10/1398هَضخ  62814/10

 اظ گيطيثْطُ ٍ آٍضيفي ٍ ػلن پبضن ضضس، هطاوع ،ّب زٌّسُ ضتبة ٍ ًَآٍضي هطاوع ،ٍوبض وست هساضس ذالليت، ٍ

 ّبيظيطسبذت حمَلي، ّبيظيطسبذت سبظي،تدبضي ّبيظيطسبذت تحميمبتي، ٍ وبضگبّي آظهبيطگبّي، ّبيظيطسبذت

 .گطززهي حَظُ آى زض خبهؼِ پيططفت ثِ هٌدط ٍضاًِبفٌ حَظُ يه ثط توطوع ثب هبلي

ٍ تَسؼِ  يكتحم ي، ٍاحسّبهؤسسبتفٌبٍض،  ضطوت يب ٍاحس اظ هٌظَض ًبهِآئيي ايي زض: فناورضرکتیاواحد

(R&D ،)يب ٍاحسّب ي،خوَْض يبستض يٍ فٌبٍض ياظ هؼبًٍت ػلو ييسُتب يزاضا بىيثٌ زاًص يب ذالق فٌبٍض، ّبيضطوت 

 

 اسالمی آزاد داوشگاٌ آمًختگانداوش ي داوشجًیان وًآيراوٍ ي فىايراوٍ َایفعالیت از حمایت وامٍآئیه
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 ٍ فٌبٍضي ٍ پژٍّص غٌسٍق ثِ ٍاثستِ ،ّب زٌّسُ ضتبة ضضس، هطاوع ًَآٍضي، يّب يسطا هستمط زض فٌبٍض ّبيضطوت

 هطبضوت هسل ثب هغبثك زاًطگبُ ثب يهطرػ يضاثغِ حمَل ياست وِ زاضا يزاًطگبُ آظاز اساله يػلن ٍ فٌبٍض پبضن

 هَضذِ 62814/10 ضوبضُ ثِ ًَآٍضي سطاي ٍ فٌبٍضي ثبظاض خبهغ ًبهِ آئيي پيَست 7 هبزُ شيل شوطضسُ ّوىبضي ٍ

 .ثبضس زاضتِ 04/10/1398

 است. "اسالهي آظاز زاًطگبُ ثبضگبُ پژٍّطگطاى خَاى ٍ ًرجگبى" ًبهِ ييآئ ييزض ا ثبضگبُهٌظَض اظ  :باضگاه

درزمآموخته/دانصدانطجو نوآورفناورییینهفعال یو  يوِ زض زاًطگبُ آظاز اساله يبًيزاًطدَ ضهٌظَ:

 ٍ ثبضس ًگصضتِاظ سِ سبل  ثيص ّبآى يلاظ تحػ فبضغتهست  اظ وِ يآهَذتگبً زاًص يبّستٌس  يلهطغَل ثِ تحػ

 ًجَؽ ٍ وبضآفطيٌي ذالليت، َّش، ٍ ثبضس ًَآٍضي ٍ فٌبٍضي گستطش ٍ تَليس زض اثطگصاض ٍ وبضآهس ثطخستِ، فطز

 اػتالي ٍ تَسؼِ ٍ ضضس ثِ ثرطيسى سطػت هَخت ًَآٍضي، ٍ آٍضيفي گستطش، ٍ تَليس ضاستبي زض ٍي فىطي

 .گطزز وطَض اًسبًي خبهؼِ

 

اهداف-2ماده

 ٍ ضيعيثطًبهِ ٍ ييػٌَاى زاًطگبُ حل هسئلِ ٍ وبضآفط ثِ يبثيزض زست يتحمك ثطًبهِ زاًطگبُ آظاز اساله يضاستب زض

 ٍ يطيوبضگ ثِ ٍ حفؼ خصة، آٍض،في زاًطدَيبى هؼٌَي ٍ هبزي حوبيت ّسايت، ضٌبسبيي، ثطاي گصاضيسيبست

 :است هَضزتَخِ شيل اّساف آًبى اظ پطتيجبًي

 هؼظن همبم هٌَيبت ضاستبي زض وطَض هطىالت ٍ هسبئل حل زض آى ًمص ٍ زاًطگبُ اختوبػي تأثيط افعايص -2-1

 .ضّجطي

 ٍ وطَض فٌبٍضاًِ ّبيعطح زض هطبضوت ثطاي زاًطگبُ آهَذتگبىزاًص ٍ زاًطدَيبى اًگيعُ افعايص ٍ تمَيت -2-2

 .اسالهي آظاز زاًطگبُ ّبيسيبست ثط اسبس خبهؼِ

 .آهَذتگبىزاًص ٍ زاًطدَيبى فٌبٍضاًِ يّب تيفؼبل تىطين ٍ وبضآفطيٌي همبم ثِ ًْبزى اضج -2-3

 .اسالهي آظاز زاًطگبُ آهَذتگبى زاًص ٍ زاًطدَيبى ثطاي اضتغبل ايدبز افعايص ظهيٌِ ًوَزى فطاّن -2-4

 .بىيثٌ زاًص ٍ همبٍهتي التػبز تمَيت ثِ ووه -2-5

 .ياِ يضْط طيغ زضآهسّبي ٍ هٌبثغ زض يثرط تٌَع ٍ افعايص اّساف تحمك -2-6

 ٍ استبًي سطاّبي ترػػي هَضَع زض زاًطگبّي ٍاحسّبي فٌبٍضي ٍ پژٍّطي آهَظضي، ّبيفؼبليت تمَيت -2-7

 .ِخبهؼ ٍالؼي ًيبظّبي ثب ّبآى يسبظ هتٌبست
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 سطاّبي يب فٌبٍضي ثَم ستيظ زض آهَذتگبىزاًص ٍ زاًطدَيبى ّوىبضي ثطاي تطَيك ٍ اًگيعُ سبظٍوبض ايدبز -2-8

 .ثطزاض ثْطُ ّبيضطوت بلتلزض  ًَآٍضي

 

 دانطگاهآموختگاندانصیادانطجوبودنفناورضرایطاحرازهایضاخص.3ماده


 يتهبلى يزاضا فٌبٍض آهَذتگبىزاًص يب يبىزٍ گطٍُ زاًطدَ ثِ فٌبٍضي يٌِيزضظه فؼبل آهَذتگبى زاًص يب زاًطدَيبى

 :است ظيط ضطح ثِ ّطوسام احطاظ ّبيٍ ضبذع ضسُ نيتمسفٌبٍضاًِ  يتفٌبٍضاًِ ٍ فبلس هبلى

 يزاضا فٌبٍض آهَذتِزاًص يبزاًطدَ  ظيط ّبياظ ضبذػِ يىيزض غَضت زاضا ثَزى  آهَذتِ زاًص يب زاًطدَ يه -3-1

 :ضَزهي ًبهِيييآ ييهٌسضج زض ا هطتجظ ّبييتحوب يبفتٍ هطوَل زض ضسُ ضٌبذتِ فٌبٍضاًِ يتهبلى

 فٌبٍض ضطوت يب ٍاحس طُيهس ئتيّ زض ػضَيت 

 وٌٌسُ ييتأهوِ  يليتىو يالتتحػ زاًطدَيبى ًبهِپبيبى اخطاي اظ حبغل بىيثٌ زاًص ٍ فٌبٍضاًِ هحػَل اضائِ 

 ّبيفؼبليت هسيطيت ضَضاي تأييس ثب ثبضس، يليتىو يالتزفبع اظ ضسبلِ تحػ يالظم ثطا يػلو يتوفب

 .ضثظشي زاًطگبّي ٍاحس بىيثٌ زاًص

 .ثبضس سْين آى هبلىيت زض زاًطگبُوِ  غالحشي هطاخغ زض اذتطاع ثجت 

 

 فٌبٍضاًِ هبلىيت فبلس فٌبٍضي يٌِيزضظه فؼبل آهَذتِ زاًص يب زاًطدَ -3-2

 ٍ ّبًوبيطگبُ ،ضبهل في ثبظاضّب ي،فٌبٍض يحاهَض تطٍ ي،آهَظض ّبييتعَض ػوسُ زض فؼبل وِ ثِ زاًطدَيبًي

-تدبضي ٍ ًَآٍضي يٌي،وبضآفط ييٌِزضظه ّبسرٌطاًي آٍضي،في ثط هجتٌي اهَض وليِ ٍ آپي استبضت ّبيضٍيساز

 هَاضز هطوَل ،ّستٌس ٍضاًِبفٌ هبلىيت فبلس ٍ ًوبيٌسهي فؼبليت... ٍ ٍضاًِبفٌ ّبيهحتَي تْيِ سبظي،

 .ضًَسهي ًبهِيييآ ييهطتجظ زض ا حوبيتي

 تَسظ ييسوٌٌسُهطاخغ تأ ٍثَزى  آٍضفي احطاظ ضطايظ زض اثْبم زاضاي يب ًطسُ ثيٌي يصذبظ ٍ پ هَاضز -1هتبصر

 .ثَز ذَاّس يطپص اهىبى زاًطگبُ ًَآٍضي ٍ فٌبٍضي تحميمبت، هؼبًٍت
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دانطگاهآموختگاندانصوانیدانطجوفناورانهیهاتیفعالازیتیحمایهاضاخص-4ماده

 ضطايظ زض تطَيمي ٍ حوبيتي ّبيثطًبهِ ٍ زاًطگبُ آهَذتگبى زاًص يب زاًطدَيبى فٌبٍضاًِ فؼبليت ػٌبٍيي -1 خسٍل

 :است ضسُ اضائِ شيل خسٍل زض فٌبٍضي هبلىيت

ف
ضزي

 

فناورانهفعالیتعنوان

ارائهقابلهایحمایتعنوان

تکمیلیتحصیالتآموختگانودانصدانطجویان
یرغآموختگاندانصودانطجویان
یلیتکمیالتتحص

سایرآموزضیسایرپژوهطیآموزضی،

1 
 يب ٍاحس طُيهس ئتيّ زض ػضَيت
 فٌبٍض ضطوت

 

 يبظاهت هؼبزل -1
همبلِ  يه يپژٍّط

Q1 غَضت وست  ٍ زض
 سِ بىيثٌ زاًصهدَظ 
سغح  يثطا Q1همبلِ 

ٍ زٍ  يبًيثٌ زاًص 1
سغح  يٍ ثطا Q1همبلِ 

 Q2هؼبزلِ زٍ همبلِ  3
ثِ همغغ  ٍضٍز -2

ثبالتط ثسٍى  يليتحػ
آظهَى هغبثك ثب 

خبهغ پصيطش  ًبهِ يييآ
ثسٍى آظهَى 

استؼسازّبي ثطتط ثِ 
ضوبضُ 
ٍ  99/ظ/3859/10

 ييا 8تجػطُ  يتضػب
 ًبهِ يييآ
اػغبي فطغت -3

پسبزوتطي ثطاي 
زاًطدَيبى زوتطي 

ًبهِ  هغبثك آئيي
هَضخ  81591

پس اظ  2/9/1393
زض  يليالتحػ فبضؽ

 ٍاحسّبي زاًطگبُ

 زازى لطاض اذتيبض زض -1
 اهىبًبت استمطاض، فضبي
 ٍ آظهبيطگبّي ازاضي،

 ثِ ترفيف% 50 ثب وبضگبّي
 زض. )فٌبٍض ٍاحس/ّستِ
 هدَظ وست غَضت
 (ترفيف% 60 تب بىيثٌ زاًص

 ضطوت ّعيٌِ% 60 اػغب -2
 ٍ فٌبٍضاًِ ّبيضٍيساز زض

 .ضلبثتي

 اظ زفبع هدَظ غسٍض -3
 غَضت زض زوتطي ضسبلِ
 سغح زض هحػَل اضائِ

 زاًطدَيبى ثطاي ٍ پبيلَت
 غَضت زض اضضس وبضضٌبسي

 تٌْبيي ثِ تبئيسُ زاضتي
 همبلِ وطًُ 2 ػٌَاى ثِ

 ضوبضُ ًبهِ آئيي هغبثك
 هَضخ 99/ظ/3859/10

9/12/1399 

 فطغت اػغبي -4
 زاًطدَيبى ثطاي پسبزوتطي

 ًبهِ آئيي هغبثك زوتطي
 2/9/1393 هَضخ 81591

 زض يليالتحػ فبضؽ اظ پس
 زاًطگبُ ٍاحسّبي

 سبظي تدبضي ثِ ووه -4
 هؼطفي اسبس ثط هحػَل

 ٍ پژٍّص غٌسٍق ثِ
 آظاز زاًطگبُ فٌبٍضي
 ثجت غَضت زض) اسالهي
 (.ضطوت

ثِ  ٍضٍز -1
همغغ 

ثبالتط  يليتحػ
ثسٍى آظهَى 
هغبثك ثب 

 ًبهِ يييآ
 ياستؼسازّب
 زضذطبى
ٍ  زاًطگبُ

تجػطُ  يتضػب
 ايي 8
 ًبهِ يييآ

 زازى لطاض اذتيبض زض -1
 اهىبًبت استمطاض، فضبي
 ٍ آظهبيطگبّي ازاضي،

 ترفيف% 50 ثب وبضگبّي
 زض. )فٌبٍض ٍاحس/ّستِ ثِ

 هدَظ وست غَضت
% 60 تب بىيثٌ زاًص

 (ترفيف

 ّعيٌِ% 60 اػغب -2
 ّبيضٍيساز زض ضطوت
 .ضلبثتي ٍ فٌبٍضاًِ

 سبظي تدبضي ثِ ووه -3
 هؼطفي اسبس ثط هحػَل

 ٍ پژٍّص غٌسٍق ثِ
 آظاز زاًطگبُ فٌبٍضي
 ثجت غَضت زض) اسالهي
 (.ضطوت
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فناورانهفعالیتعنوان

ارائهقابلهایحمایتعنوان

تکمیلیتحصیالتآموختگانودانصدانطجویان
یرغآموختگاندانصودانطجویان
یلیتکمیالتتحص

سایرآموزضیسایرپژوهطیآموزضی،

2 

 غالحشي هطاخغ زض اذتطاع ثجت -1
 زض /ضطوتٍاحس فٌبٍضُ ٍ زاًطگب وِ

 .ثبضس سْين آى هبلىيت
 ٍ فٌبٍضاًِ هحػَل اضائِ -2

-پبيبى اخطاي اظ حبغل بىيثٌ زاًص

 تىويلي تحػيالت زاًطدَيبى ًبهِ
 الظم ػلوي وفبيت وٌٌسُ ييتأه وِ

 تحػيالت ضسبلِ اظ زفبع ثطاي
 ضَضاي تأييس ثب ثبضس، تىويلي
 بىيثٌ زاًص يّب تيفؼبل هسيطيت

 .ضثظشي زاًطگبّي ٍاحس

يه همبلِ هؼبزل  -1
Q2  زض غَضت اػتجبض ٍ

سٌدي هؼبزل يه 
 Q1همبلِ 

زٍ همبلِ  هؼبزل -2
Q1 

 زازى لطاض اذتيبض زض -1
 اهىبًبت استمطاض، فضبي
 ٍ آظهبيطگبّي ازاضي،

 ثِ ترفيف% 50 ثب وبضگبّي
 زض. )فٌبٍض ٍاحس/ّستِ
 هدَظ وست غَضت
 (ترفيف% 60 تب بىيثٌ زاًص

 يسبظ يتدبض ثِ ووه -2
 هؼطفي ثط اسبس هحػَل

 ٍ پژٍّص غٌسٍق ثِ
 آظاز زاًطگبُ فٌبٍضي
 .اسالهي

 اخطاي يٌِّع ووه -3
 ثط) فٌبٍضاًِ/ضسبلِ ًبهِپبيبى

 ّبيحوبيت سمف اسبس
 هطوع هحل اظ ضسُ تؼطيف

 (ضضس

 

*** 

 زازى لطاض اذتيبض زض -1
 اهىبًبت استمطاض، فضبي
 ٍ آظهبيطگبّي ازاضي،

 ترفيف% 50 ثب وبضگبّي
 زض. )فٌبٍض ٍاحس/ّستِ ثِ

 هدَظ وست غَضت
% 60 تب بىيثٌ زاًص

 (ترفيف

 يسبظ يتدبض ثِ ووه -2
 هؼطفي اسبسثط  هحػَل

 ٍ پژٍّص غٌسٍق ثِ
 آظاز زاًطگبُ فٌبٍضي
 .اسالهي

3 

 اضااااتغبل ايداااابز ٍ يٌيواااابضآفط
 سابيط  ثاطاي  ٍلات  پابضُ  يب ٍلت توبم

 آهَذتگاابىزاًااص يااب زاًطاادَيبى
 لااطاضزاز ثااب زاًطااگبُ وبضوٌاابى يااب

 ثيوااِ ليساات هؼياابض ثااب ساابليبًِ
 .هبُ 10 حسالل

ّط ًفط  ياظا ثِ -1
هؼبزل  يبًِاضتغبل سبل

زٍ  يپژٍّط يبظاهت
 Q1همبلِ 

 فطغت اػغبي -2
 ثطاي پسبزوتطي
 زوتطي زاًطدَيبى

 ًبهِ آئيي هغبثك
 هَضخ 81591

 اظ پس 2/9/1393
 زض يليالتحػ فبضؽ

 زاًطگبُ ٍاحسّبي

 

*** *** *** 

4 

 زاًطدَيبى اظ وبضآهَظ خصة
 ضطوت زض اسالهي آظاز زاًطگبُ

 سييتأ ثِ هٌَط تطم ّط زض فٌبٍض
 اظًظط ٍاحس بىيثٌ زاًص ضَضاي
.ذسهبت ويفيت ٍ وبضآهَظ تؼساز

ّط زٍ ًفط  ياظا ثِ
 يبظوبضآهَظ هؼبزل اهت

همبلِ  يه يپژٍّط
Q2 

 فضبي زازى لطاض اذتيبض زض
 ازاضي، اهىبًبت استمطاض،

 ثب وبضگبّي ٍ آظهبيطگبّي
 ٍاحس/ّستِ ثِ ترفيف% 50

 هدَظ وست غَضت زض. )فٌبٍض
 (ترفيف% 60 تب بىيثٌ زاًص

 

*** *** 
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 ثسيْي. است هتمبضي ٍضؼيت ٍ ضطايظ ثِ ثستِ ًبهِآئيي ايي 1 خسٍل هعايب اظ آهَذتگبىزاًص استفبزُ-2تبصره

 ثِ وِ هبزام) آهَذتگبىزاًص ثطاي ضْطيِ ترفيف ّوچَى ًبهِآئيي ايي زض ضسُ يٌيث صيپ هعايبي اظ ثطذي است

 .ثَز ًرَاّس استفبزُ لبثل( ًَضظًس اضتغبل تحػيل

 ايدبز ٍاحس فٌبٍض/ضطوت زض  ضطط ثِ 1خسٍل  2ثٌس  1اظ ضزيف  آهَذتگبى زاًصاستفبزُ زاًطدَيبى/ -3تبصره

است. ّوچٌيي ثِ اذتطاػبتي  پصيط اهىبىفٌبٍض/ضطوت سْين ثبضس  زض هبلىيت آى اذتطاع ٍاحس وِ ًحَي ثِهطوع ضضس، 

ّبي ػلوي ٍ پژٍّص ٌبٍضي يب سبظهبىاذتطاع اظ ٍظاضت ػلَم تحميمبت ٍ ف اهتيبظزّيوِ زاضاي اػتجبض سٌدي ٍ 

ضا ذَاّس  Q1ظاز اسالهي ثبضٌس اهىبى استفبزُ اظ اهتيبظ يه همبلِ ايطاى يب ضجىِ آظهبيطگبّي زاًطگبُ آغٌؼتي 

 زاضت.

 فٌبٍض ضطوت يب ٍاحس هحَضي اػضبي اظ ًفط 4 ثِ حساوثط 1 خسٍل 1 ثٌس ثِ هطثَط اهتيبظات اػغبي-4تبصره

 سبل يه حسالل ضطوت وِ يا گًَِ ثِ طُيهس ئتيّ فؼبل اػضبء اظ ًفط زٍ ٍ طػبهليهس ،طُيهس ئتيّ ضئيس ضبهل

.ثَز ذَاّس اػوبل لبثل ،ثبضس وطزُ ٍاضيع ثيوِ ثطايطبى

 اظاي ثِثَزُ ٍ  JCRزازُ پبيگبُ  يثٌس ضتجِ ثط اسبس 1 خسٍل زض شوطضسُ پژٍّطي ٍ آهَظضي اهتيبظات-5تبصره

. است اػوبل لبثل تحػيلي همغغ ّط ثطاي ثبض هيّط زٍ سبل  ثيوِ، ليست هغبثك ضطوت زض فؼبليت سبل 1 حسالل

 يب زاًطدَ ػٌَاى ًبهِ يييآ ايي تؼبضيف هغبثك فٌبٍض ضطوت هحَضي زافطا اظ ًفط زٍ ثِ وِ يهبزاه اهتيبظات، سبيط

 .ثَز ذَاّس اػغبء لبثل ضَز،هي اعالق التحػيليفبضؽ ظهبى اظ سبل سِ اظ ووتط ظهبًي ثبفبغلِ آهَذتِ زاًص

 طُيهس ئتيّ سضئي ػٌَاى ثِ آهَذتِزاًص يب زاًطدَ ،است الظم 4 ٍ 3 زضثٌس ضسُ هغطح هَضَػبت ثطاي -6تبصره

 .ثبضس ضطوت طُيهس ئتيّ ػضَ يب طػبهليهس يب

 ٍاحس يب ّستِ بلتل زض ضضس هطوع زض ثجت ثِ هٌَط ((فٌبٍضاًِ ضسبلِ/ًبهِپبيبى اخطاي)) ّعيٌِ ووه اػغبي -7تبصره

 اػغب ّبثطگعيسُ ثِ ضضس هطوع هحل اظ ضسُ تؼطيف ّبيحوبيت سمف اسبس ثط ٍاحس ضضس هطوع ضَضاي تبئيس ٍ فٌبٍض

.گطززهي

 زض وٌٌسُ ضطوت ّبيتين اظ حوبيت هٌظَض ثِ ((ضلبثتي ٍ فٌبٍضاًِ ّبيضٍيساز)) زض ضطوت ّعيٌِ ووه-8تبصره

 ّبيحوبيت سمف اسبس ثط وٌٌسُ ضطوت ّبيتين ثِ ضضس هطوع ضَضا/ًَآٍضي سطاي ضَضاي تبئيس هَضز ضٍيساز

 هٌَط ّبّعيٌِووه ايي اػغبي .گطززهي اػغب ّبثطگعيسُ ثِ / ثبضگبُ ضضس هطوع/ ًَآٍضي سطاي هحل اظ ضسُ تؼطيف

 هساضن اضائِ ثب وبضگبُ يب آهَظضي زٍضُ زض ضطوت گَاّي اضائِ ٍ ضلبثتي ٍ فٌبٍضاًِ ّبيضٍيساز ثب ضضس هطوع هَافمت ثِ
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 ّط ثطاي ّوچٌيي. ضَزهي پطزاذت ًَآٍضي سطاي ٍ فٌبٍضي ٍ ػلن پبضن ضضس، هطوع ثَزخِ هحل اظ هبلي يهثجتِ

 .است فطاّن اهىبى ايي استمطاض هست عَل زض ثبض زٍ تٌْب ّبيضطوت/ٍاحس/ّستِ

 زاًطگبُ ثطتط استؼسازّبي خبهغ پصيطش ثسٍى آظهَى ًبهِ آئيي ثب ثطاثط ((آظهَى ثسٍى ثبالتط همغغ ثِ ٍضٍز))-9تبصره

 زض ضضتِ هطتجظ ثبالتط همغغ زض ٍضٍز ثطاي تَاًسهي آهَذتِ زاًص ،09/12/1399 هَضخ 99/ظ/3859/10ثِ ضوبضُ 

 .زّس زضذَاست ظيط ّبيفطهَل اسبس ثط تحػيل اظ فطاغت اظ ثؼس سبل 4 تب

 هؼسل; تبئيسُ زاضاي اذتطاع ثجت+ (ثبال ثِ 15) هؼسل: زاضًس ػلوي تبئيسُ زاضاي اذتطاع ثجت وِ زاًطدَيبًي (الف

 ثبال ثِ 18 هؼسل; هحػَل فطٍش ٍ تَليس غَضت زض ٍ ثبال ثِ 17

 هؼسل: زاضًس زفبع ثطاي ػلوي وفبيت وٌٌسُ ييتأه ٍ ضسبلِ اظ هٌتح بىيثٌ زاًص هحػَل زاضاي وِ يبًيزاًطدَ (ب

 ثبال ثِ 18 هؼسل; هحػَل فطٍش ٍ تَليس غَضت زض ٍ ثبال ثِ 17 هؼسل; هحػَل(+ ثبال ثِ 15)

 اظ تَاًٌسهي خبهغ اهتحبى گصضاًسى ضطط ثِ يػلو ئتيّ خصة اظ استفبزُ هتمبضي زوتطي زاًطدَيبى -10تبصره

هلعم  يػلو ئتيٍّ هطوع خصة  ضًَس هٌس ثْطُ پژٍّطي ٍ آهَظضي اهتيبظات ستَى اسبس ثط ًبهِ آئيي ايي هعايب ايي

 .است يػلو ئتيّّبي الظم خْت اػوبل اهتيبظات زض فطايٌس خصة هتمبضيبى ثِ ايدبز ضٍال

فناوریترویجوآموزشیهنیدرزمکهدانطگاهآموختگاندانصیادانطجویانازیتحمایبرا-2جدول

:استضدهارائهذیلجدولدرباضند،میمحصولیافناوریمالکیتفاقدوبودهفعال



ف
ردی



فناورانهفعالیتعنوان

ارائهقابلهایحمایتعنوان

تکمیلیتحصیالتدانطجویان
تحصیالتغیردانطجویان

تکمیلی

ضهریهضهریهپژوهطی

1 

 ثط يهجٌ ضٍيسازّبي ثطگعاضي زض هطبضوت
 فٌبٍضي، ٍ ػلن ّبيچبلص اظ اػن فٌبٍضي

 ثط يهجٌ ّبيًوبيطگبُ ٍ ثبظاضّب في
 .فٌبٍضي

 يالولل ييث سغح زض
 Q2همبلِ  يه هؼبزل

 ضْطيِ زض ترفيف
 ًبهِآئيي ثط اسبس

 ثِ زاًطدَيي وبض
 72792/10 ضوبضُ
 ثِ 29/9/94 هَضخ
 سبػت 70 اظاي

 :هبُ زض فؼبليت
 ٍ اضضس وبضضٌبسي

ثِ تطتيت  زوتطي
5/3  ٍ4% 

 

 ثط اسبس ضْطيِ زض ترفيف
 ثِ زاًطدَيي وبض ًبهِآئيي

 هَضخ 72792/10 ضوبضُ
 سبػت 70 اظاي ثِ 29/9/94

 :هبُ زض فؼبليت
 %3: ٍ وبضزاًي وبضضٌبسي

 

2 
 هلي سغح زض

 يه يبظاهت هؼبزل
 Q3همبلِ 

3 

 استبى سغح زض
 همبلِ زٍ اهتيبظ هؼبزل

 پژٍّطي-ػلوي
 )ٍظاضتيي(
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ف
ردی



فناورانهفعالیتعنوان

ارائهقابلهایحمایتعنوان

تکمیلیتحصیالتدانطجویان
تحصیالتغیردانطجویان

تکمیلی

ضهریهضهریهپژوهطی

4 
 يحٍ تطٍ آهَظش ضٍيسازّبي زض ضطوت

 يفٌبٍض

سبػت  48 ياظا ثِ
 همبلِ يههؼبزل 
 يپژٍّط-ػلوي

ًوبيِ ضسُ )ٍظاضتيي( 
 ISCزض 

*** *** 

5 

-اًدوي هؤسس ئتيّ ػٌَاى ثِ ػضَيت

 ًبهِ ييآئ ثط اسبس زاًطدَيي فٌبٍضي ّبي
ٍ  19/12/1392 هَضخ 417449/73
 زاًطگبُ 30/4/98هَضخ 24028 ثرطٌبهِ

 اسالهي آظاز

 -ػلوي همبلِ يه -
 )ٍظاضتيي( يپژٍّط

 ISCًوبيِ ضسُ زض 
 يه حساللغَضت  زض

 ثطاي فؼبليتسبل 
 هؤسس ئتيّ اػضبء

 يليزض ّط همغغ تحػ
 

 ضْطيِ زض ترفيف
 ًبهِآئيي ثط اسبس

 ثِ زاًطدَيي وبض
 72792/10 ضوبضُ
 ثِ 29/9/94 هَضخ
 سبػت 70 اظاي

 :هبُ زض فؼبليت
 ٍ اضضس وبضضٌبسي

ثِ تطتيت  زوتطي
5/3  ٍ4% 

 ثط اسبس ضْطيِ زض ترفيف
 ثِ زاًطدَيي وبض ًبهِآئيي

 هَضخ 72792/10 ضوبضُ
 سبػت 70 اظاي ثِ 29/9/94

 :هبُ زض فؼبليت
 %3: ٍ وبضزاًي وبضضٌبسي

 

 

 ثب هتٌبست ضضس هطوع/ًَآٍضي سطا ضَضاي تَسظ ثبيس فٌبٍضي ثط يٌهجت ضٍيسازّبي ثطگعاضي زض هطبضوت -11تبصره

 .ضَز تبئيس ضٍيساز، سغح

 ّبيحَظُ ثب هربعجبى آضٌبسبظي زًجبل ثِ ضٍيسازّب ايي ((فٌبٍضي تطٍيح آهَظش ضٍيسازّبي زض ضطوت)) -12تبصره

 آح، استبضت ّوچَى هفبّيوي ثب آهَذتگبىزاًص/زاًطدَيبى آگبّي افعايص ٍ آى هجبًي ٍ فٌبٍضي هرتلف

 ،هياستطاتژ هسيطيت ثعضي، ٍ وَچه وبضّبي وست سطهبيِ، خصة التػبزي، عطح وبض، وست ٍ هسيطيت وبضآفطيٌي،

 ٍ اعالػبت يفٌّبٍض وبضآفطيٌي، اذالق ،يٍ ًَآٍض ذالليت وَچه، غٌبيغ يعيض ثطًبهِ هسيطيت اًسبًي، هٌبثغ هسيطيت

 ثبظاضيبثي، ،(هرتلف يّب ضضتِ ثِ ثستًَِ ) يّب سُيا( ًَآٍضي ثجت ،ّب ضطوت ثجت ،ييزاضا ٍام،) يٌيًَ وبضآفط يّب ٌِيظه

 ّن حضَضي غَضت ثِ ّن ضٍيسازّب ايي ... ٍ ٌبىيوبضآفط هَضزي هغبلؼِ ،يگصاضِ يسطهب زض هطبضوت حصف

 زض ثبيس حسالل ضازاضًس ثٌس ايي اظ استفبزُ ثِ توبيل وِ هتمبضيبى ٍ است ثطگعاضي  لبثل (آًاليي) غيطحضَضي غَضت ثِ

 ٍ زاًطدَيبى ثطاي ثٌس ايي اظ استفبزُ ًْبيي سمف ٍ ًوبيٌس ضطوت فٌبٍضاًِ ضٍيساز زض سبػت 48 تحػيل عَل

 هٌَط 4 ثٌس اهتيبظات زضيبفت .است تحػيل اظ فطاغت اظ ثؼس ثبض هي يب تحػيل هست عَل زض ثبض هي آهَذتگبىزاًص

 .ضَز تبئيس ضضس، هطوع/ًَآٍضي سطا ضَضاي تَسظ ثبيس وِ است ّبضٍيساز ايي زض ضطوت گَاّي اضائِ ثِ
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فناورانهدانطجوییکارعنوانبهدانطگاهفناورانههاینهاددرفعالیت.5ماده

 سطا ضضس، هطوع ّب،وبضگبُ آظهبيطگبُ، گلربًِ،)هبًٌس  زاًطگبُ فٌبٍضاًِ ّبيًْبز اظ يه ّط زض زاًطدَ وِ يزضغَضت

 يفاظ ترف تَاًسهي ثبضس فؼبليت ثِ هطغَل زاًطگبُ زض...(  فٌبٍضي ثب هطتجظ ّبيًْبز اظ ّطيه ٍ فٌبٍضي ٍ ًَآٍضي

 29/9/1394 هَضخ 72792/10 ضوبضُ ثِ زاًطدَيي وبض ًبهِآئيي ثط اسبس هبُ زض فؼبليت سبػت 70 اظاي ثِ يِضْط

 .ضَز هٌس ثْطُ شيل ضطح ثِ تحػيلي همغغ ثِ ثستِ

 .زض هبُ فؼبليت سبػت 70 اظاي ثِ ضْطيِ ترفيف( زضغس% )سِ 3: وبضضٌبسي ٍ وبضزاًي( الف

 .زض هبُ فؼبليت سبػت 70 اظاي ثِ ضْطيِ ترفيف( زضغس ًين ٍ)سِ  %5/3: اضضس وبضضٌبسي( ة

 .زض هبُ فؼبليت سبػت 70 اظاي ثِ ضْطيِ ترفيف( زضغس% )چْبض 4: زوتطي( ج



ییاجراروند-6ماده

 عطيك اظ ضا ذَز هستٌسات ثبيستهي ًبهِآئيي ايي هعايبي اظ استفبزُ ثِ هتمبضي آهَذتگبىزاًص ٍ زاًطدَيبى

 ٍ فٌبٍضي ٍ ػلن پبضن/ ًَآٍضي سطاي/ ضضس هطوع اظ الظم يّبِ يسييتأ وست اظ پس. ًوبيٌس يثبضگصاض سبخس سبهبًِ

 ثطاي ًتبيح ٍ ثطضسي هدسزاً زضيبفتي هستٌسات ًَآٍضي ٍ آٍضيفي تحميمبت، هؼبًٍت زض ضثظ،شي زاًطگبّي ٍاحس

 .ضَزهي اػغبء آهَذتِ زاًص يب زاًطدَ ثِ هٌسيثْطُ گَاّي غَضت ثِ زضذَاستي هعايب ضسى لحبػ

 فٌبٍض ٍ پژٍّص ّبيهؼبًٍت ،يػلو ئتيّ اهَض ٍ خصة هطوع اظ اػن زاًطگبُ ضثظشي ّبيثرص وليِ -13تبصره

 يّب تيحوب اػوبل ثِ هلعم...  ٍ فٌبٍضي تَسؼِ يّب طسبذتيظ وبضگبُ، ٍ ّب طگبُيآظهب ثرص -زاًطگبّي ٍاحسّبي

 .ّستٌس الىيالتحػ فبضؽ ٍ زاًطدَيبى ثِ اػغبئي گَاّي ثط اسبس ضسُ يييتؼ

يب  است وطزُ اضائِ ضا ٍالغ ذالف اعالػبتي هتمبضي ضَز هطرع ّبثطضسي اظ هطحلِ ّط زض چٌبًچِ -14تبصره 

، ثٌيبى ًساضتِ استزض فؼبليت فٌبٍضاًِ ٍ زاًص هؤثطغَضي ثَزُ ٍ هطبضوت  ٍي هسيطُ ٍ هطبضوت ّيأتػضَيت زض 

 پيگيطي حك ٍ گطززهي اػالم ضثظشي هطاخغ ثِ ٍي غساق ػسم ًبهِ،آئيي ايي ّبيپطتيجبًي اظ هحطٍهيت ثط ػالٍُ

 .ثَز ذَاّس هحفَػ زاًطگبّي ٍاحس ثطاي حمَلي غَضت ثِ هَضَع

 .ثَز ذَاّس پصيطاهىبى هؼبًٍت تبئيس ثب غطفبً ضطايظ، ٍاخس ثطگعيسگبى ًْبيي فْطست زض تغييط ّطگًَِ -15تبصره
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ضَضاي ضاّجطي حوبيت اظ فؼبليت فٌبٍضاًِ زاًطدَيبى هتطىل اظ ًوبيٌسگبى هؼبًٍت تحميمبت، فٌبٍضي ٍ  -16تبصره

ّبي هَضَػي هسئَليت ّسايت ٍ ٍ هؼبًٍت يػلو ئتيًَّآٍضي، ثبضگبُ پژٍّطگطاى خَاى ٍ ًرجگبى، هطوع خصة 

 ذَاّس زاضت. ثط ػْسًُبهِ ضا اضظيبثي ٍ تحمك هفبز ايي آئيي

 ثِ تػَيت ضَضاي ضاّجطي  ًبهِ يييآيه هبُ پس اظ اثالؽ ايي  . زستَضالؼول اخطائي ضَضاي ضاّجطي،17تبصره

 ضسيسُ ٍ پس اظ اثالؽ هؼبٍى تحميمبت، فٌبٍضي ٍ ًَآٍضي زاًطگبُ هجٌبي ػول ذَاّس ثَز.

 سبل زض ثبض يه حسالل ًَآٍضي ٍ آٍضيفي يزضظهيٌِ فؼبل آهَذتگبىزاًص ٍ زاًطدَيبى پطًٍسُ -18تبصره

 .گطززهي اػغبء هتمبضيبى ثِ ًبهِ يييآ ايي ّبيحوبيت ٍ هعايب اظ يهٌس ثْطُ گَاّي ٍ ضسُ ثطضسي

 ّب،استبى ضٍسب سبظهبى، هسيطاى ػْسُ، ثط ًبهِ آئيي ايي اخطاي ضًٍس ثط ًظبضت ٍ اخطا حسي هسئَليت-19تبصره

 .است زاًطگبّي ٍاحسّبي ضضس هطاوع ضٍسب ّب،ٍاحس هؼبًٍيي ٍاحسّب، ضٍسب

7 هبزُ  16/12/1399 هَضخ زاًطگبُ هؼبًٍيي ضَضاي 366 خلسِ زض تجػطُ 19 ٍ هبزُ 7 زض ًبهِآئيي ايي.

.است االخطاء الظم اثالؽ تبضيد اظ ٍ ضسُ تيتػَ
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