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گذاری دستاوردھای حاصل از پایان نامھشیوه نامھ اجرایی دستورالعمل ارزش  

 مقدمه: 

ارزش نهادن به همه انواع محصولات و دستاورد هاي حاصل از پژوهش هاي علمی  و بهره مندي از ظرفیت هاي دانشجویان خصوصا در مقاطع 
وهشی و پایان نامه ها) براي انجام تحقیقات کاربردي و ایجاد نوآوري در زمینه محصولات تاثیر گذار بر ژتحصیلات تکمیلی (در قالب طرح هاي پ

 جامعه با استفاده از نیروهاي بومی باشد. سلامت  سلامت عمومی، میتواند موجب پاسخگویی به نیاز هاي واقعی 

وهشی میتواند تسهیلگر تحقق اقتصاد دانش بنیان دانشگاهی و راهگشاي حرکت دانشگاه ژثروت از دستاورد هاي پهم چنین تجاري سازي و تولید 
 ها به سمت دانشگاه نسل سوم باشد. 

 این شیوه نامه در راستاي تعمیق و گسترش فعالیت هاي پژوهشی اعضا هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی  دانشکده پرستاري و مامایی
 ر قالب پایان نامه، و افزایش میزان انطباق این فعالیت ها با نیاز هاي کشور، با هدف حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم  تهیه شده است. د

 اهداف _1ماده

 هدفمند کردن پایان نامه هاي تحصیلات تکمیلی در راستاي نیازهاي جامعه -

 حرکت در مسیر ایجاد دانشگاه هاي نسل سوم  -
 وختگان کارآفرینتربیت دانش آم -

 و تولید محصول بهره مندي فراگیران از منابع درون و برون دانشگاه در حوزه تولید و تجاري سازي فناوري -

 و تولید محصول افزایش توانمندي مجموعه دانشکده( اساتید و فراگیران) در زمینه کار آفرینی -

 تعاریف:  -2ماده 

 پایان نامه محصول محور:  -1-2

 وپایان نامه محصول محور به پایان نامه اي گفته می شود که با استفاده از دانش و مهارت سازمان یافته منجر به ایجاد قابلیت براي ساخت 
ا ابداع خدمت موثر و یانواع ارائه  ....)،بازي، سامانه مرتبط با حوزه سلامت، و تجهیزات دستگاهراهنماي بالینی، توسعه یک محصول( نرم افزار، 

یت و بهبود کیفمراقبتی درمانی رفع یک نیاز یا حل مشکل و توسعه روش ها و زیرساخت هاي بهبود مدیریت در نظام سلامت به منظور 
 و داراي حداقل یکی از ویژگی هاي زیر باشد :زندگی شده 

 ورهمکاري و مشارکت درون و برون دانشگاهی در اجراي پایان نامه محصول مح  -

 محصول یا بکارگیري ها یا تاییدیه و مجوزهاي ملی و بین الملل براي تجاري سازيپتانسیل اخذ استاندارد -

 برخورداري از قابلیت ثبت اختراع منتج از پایان نامه محصول محور -

 و خارج از کشور در داخل و یا محصول قابلیت فروش دانش فنی -

 

 استاد راهنما -2-2



گذاری دستاوردھای حاصل از پایان نامھشیوه نامھ اجرایی دستورالعمل ارزش  

 دوره دکتراي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اطلاق می شود که طبق آئین نامه مصوببه عضو هیات علمی 
واجد شرایط راهنمایی پایان نامه دانشجو بوده و مسئولیت مستقیم اجرا و پیشبرد فعالیت هاي تحقیقاتی و اجرایی  /کارشناسی ارشدتخصصی

 پایان نامه محصول محور را بر عهده دارد.

 اصول پایان نامه هاي محصول محور -3ماده 

ردي مبتنی بر دانش فنی و کارب، بلکه نداشته و تولید دانش محض  ول محور صرفا ماهیت مطالعاتی و پژوهشیهاي محصنامه  پایان -1-3
ر حوزه د آموزشی یا مدیریتی بایستی منجر به تولید محصول، ارائه خدمت موثر بهداشتی یا درمانی، ارائه خدمت موثرو فناوري هاي نوین 

 بنابراین لازم نیست حتما به تولید مقاله منتهی گردند.گردد سلامت 

مقاله نخواهد بود و بسته به سطح دستاورد ممکنست ارائه مقاله نیز تکلیف  2دستاورد هاي یک پایان نامه محصول محور الزاما همیشه  -2-3
 شود. 

و یا با مشارکت و همکاري علمی یا سایر دانشگاه ها  دانشگاهگروه هاي آموزشی مشترك با سایر  به طورهاي محصول محور که پایان -3-3
در محاسبه امتیاز لازم جهت دفاع از پایان اجرا می شوند، از امتیازات حمایتی ویژه اي داخل و خارج از دانشگاه مختلف و مالی بخش هاي 

  برخوردار خواهند بود.نامه 

 محصولز ابنا به دلایلی نتواند به محصول برسد استاد راهنما می تواند درخواست تغییر نوع پایان نامه  پایان نامه محصول محوراگر  -4-4
اهنما ر ارائه نماید. لازم به ذکر است که استادمعمول را به شوراي پژوهشی گروه جهت طرح در شوراي تحصیلات تکمیلی دانشکده محور به 

یل از درخواست تبد )بر اساس تعاریف ارائه شده در این شیوه نامهمی تواند در هر زمان از فرآیند اجراي پایان نامه در صورت تولید محصول (
ل به شوراي تحصیلات تکمیلی نماید. در صورت تبدیل جهت تصویب و ارساگروه پژوهشی پایان نامه معمول به محصول محور را به شوراي 

 ، کلیه فرایندهاي اجرا و دفاع از پایان نامه تابع قوانین و مقررات نوع پایان نامه خواهد بود.وضعیت

  

 هاي محصول محورفرآیند تصویب پروپوزال پایان – 4ماده 

 همراه در  گروه آموزشی  در قالب فرم هاي مربوط تدوین و پس از تصویبعناوین پروپوزال محصول محور، همانند سایر عنوان  -
 گردد.به تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال می محصول محور بودن پژوهشبا نامه مدیر گروه مبنی بر 

ط دفتر تحصیلات توستکمیل و  توسط تیم تحقیق پژوهشپروپوزال ، دانشکدهتحصیلات تکمیلی   در شورايعنوان پس از تصویب  -
 .به شوراي فناوري دانشکده ارجاع می شود  تکمیلی 

 5الزامات اجرایی و دستاوردهاي مورد انتظار پایان نامه (بر اساس ماده علاوه بر بررسی پروپوزال، فناوري دانشکده،  شوراي  در  -
 می گردد. به تیم تحقیق ابلاغ به شوراي تحصیلات تکمیلی ارسال و و این شیوه نامه)، تعیین 

 یان نامهپا مبتنی بر موضوع پایان نامه (با شرایط لحاظ شده در آیین نامه دوره دکترا/کارشناسی ارشد)ن داخلی و خارجی یناظر -
 به شوراي تحصیلات تکمیلی پیشنهاد می گردد. شوراي فناوري دانشکده توسط 

 مراتب تصویب به مجري اعلام می گردد.در شوراي تحصیلات تکمیلی،  داخلی و خارجیناظرین پس از تایید  -

رج از دانشگاه علوم پزشکی نفر از اعضا هیئت علمی و صاحب نظران داخل و خا 8متشکل از تبصره: شوراي فناوري دانشکده  -
 تهران به شرح ذیل می باشد:
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 اعضاي ثابت -

o  رئیس دانشکده 

o (مسئول شورا) معاون آموزشی دانشکده 

o (دبیر شورا) مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده 

o معاون پژوهشی دانشکده 

o  دو نفر از اعضا هیات علمی پرستاري دانشکده 

o یک نفر از اعضا هیات علمی مامایی دانشکده 

 اعضاي متغیر -

دو نفر از اعضاي هیات علمی داخل یا خارج دانشگاه بصورت متخصص حوزه مربوطه حسب موضوع پایان نامه تعیین شده توسط 
 اعضاي ثابت شوراي فناوري دانشکده

 تعهدات استاد راهنما: -5ماده 

 به طور منظم، گزارش پیشرفت کار رانیمسال تحصیلی هر در ، موظف است در طول اجراي طرح، هاي محصول محوراستاد راهنماي پایان -1-5
، وظیفه نظارت بر روند اجرایی و پیشبرد مراحل طرح، بررسی گزارشهاي شوراي فناوريبه شوراي فناوري دانشکده ارسال نماید.  بصورت مکتوب

 به تحصیلات تکمیلی دانشکده را بر عهده خواهد داشت. (حسب درخواست) فنی و ارائه گزارش

 دانشکده خواهد بود.  دوره دکتراي تخصصی/کارشناسی ارشدرسمی پیشرفت کار پایان نامه تابع مقررات ر جلسات گزارش سای

در صورتی که به دلایل فنی و یا مشکلات دیگر، مجري طرح درخواست افزایش زمان اجراي طرح را داشته باشد و یا قادر به ادامه اجراي  -2-5
ینه گزارش نماید تا در زمشوراي فناوري دانشکده  بهگروه آموزشی بصورت مکتوب و با ذکر دلایل مربوطه از طریق طرح نباشد، باید مراتب را 

اوري در نهایت تصمیم شوراي فن تصمیم گیري شود.تغییر پایان نامه محصول محور به عادي تمدید زمان اجراي طرح و رفع مشکل احتمالی و یا 
 شوراي تحصیلات تکمیلی دانشکده برسد. صوص لازم است به تاییدخدر این 

 لازم گزارش و مستنداتلازم است انجام دفاع، استاد راهنماي پایان نامه محصول محور،در زمان خاتمه کار پایان نامه، جهت کسب مجوز  -3-5
ه شوراي ب یل جهت بررسی و تاییدبه شکل یا اشکال ذ مربوط به دستاوردهاي مورد انتظار(تعیین و ابلاغ شده توسط شوراي فناوري دانشکده)

 ارائه نماید: دانشکده فناوري

 بین المللی: ملی/ گواهی معتبر ثبت اختراع .1

I.  ارائه شماره ثبت پتنت از طرح فناورانه(Filing) یا 

II. فناورانه حثبت نهایی پتنت منتج از طر 

 
 نمونه اولیه محصول با قابلیت تجاري سازي .2

 برداري از محصولو یا پروانه بهرهمجوز تولید  .3

 مصوب مبتنی بر موضوع پایان نامه با استقرار در مراکز رشد و پارکهاي فناوريتاسیس شرکت دانش بنیان  .4

 مدارك مربوط به کسب جوایز و نشان هاي معتبر ملی و جهانی مرتبط با طرح فناورانه (در تراز جشنواره رازي یا بالاتر) .5

 تاییده نهایی انجام و بکارگیري محصول یا خدمات سفارش شدهنامه ثبت سفارش از نهاد سفارش دهنده و  .6
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 شده است.هرگونه دستاورد دیگري که در زمان تصویب پروپوزال توسط شوراي فناوري دانشکده تعیین  .7

تیازات را اعلام می نماید. به دستاوردهاي حاصل از پایان نامه امتیاز داده و دبیر شورا معدل ام این شیوه نامه، 5تا  1. اعضاء شورا بر اساس جداول 
امتیاز در مقطع کارشناسی ارشد، پایان  45و  (Ph.D)امتیاز در مقطع دکتري تخصصی  90هاي محصول محور در صورت کسب حداقل پایان

ب را به راتشوراي فناوري، در صورت تایید گزارش و مستندات و انطباق دستاوردها با مصوبات شوراي فناوري دانشکده، م و یافته تلقی شده
جلسه  اهد شد.خو مجانبا اعلام شوراي فناوري دانشکده، مراتب صدور مجوز دفاع از سوي تحصیلات تکمیلی اتحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام و 

 دفاع همانند سایر پایان نامه و با حضور اعضاء محترم هیات داوران برگزار می گردد.

دوره کارشناسی ارشد شرط دفاع نبوده و تنها محدود به دو نمره در نمره پایان نامه می باشد امتیاز حاصل : با توجه به اینکه ارائه مقاله در 1تبصره 
 از پایان نامه محصول محور معادل مقاله جهت کسب نمره حداکثر لحاظ می گردد.

  ه نیز گردد، لازم است به ازاي هر مقالهمنجر به انتشار مقالمحور علاوه بر محصولات مورد تعهد در صورتی که پایان نامه محصول : 2تبصره
PubMed ISI ،45 .امتیاز به جمع امتیازات کسب شده در ملاکهاي مندرج در این شیوه نامه افزوده گردند 

 

 هاي محصول محور:اعضاي هیات داوران جلسه دفاع از پایان -6ماده

مقررات برگزاري جلسات دفاع دانشگاه با توجه به شرایط خاص خود و ماهیت از قوانین و بعیت هاي محصول محور ضمن تجلسات دفاع از پایان
 ویژه، متشکل از اعضاي ذیل خواهد بود:

کده(که شوراي فناوري دانش مورد تائید شکده، ناظرالف) کارشناسی ارشد: استاد (اساتید) راهنما، استاد (اساتید)مشاور، استاد داور (داوران) داخل دان
 نیز خواهد بود) دانشکدهنماینده تحصیلات تکمیلی 

ناظر  انشگاه،ب) دکتري تخصصی : استاد (اساتید) راهنما، استاد (اساتید)مشاور، استاد داور (داوران) خارج از دانشگاه، استاد داور (داروان) داخلی د
 شوراي فناوري دانشکده و مدیر گروهمورد تائید 

به ویژه اعضاي  محصول محور از میان اعضاي شوراي فناوري دانشکدهداخل و خارج دانشکده در پایان نامه هاي  ناظرین توصیه می گردد ج)
 تعیین شوند.  متغیر آن

 

 (منطبق بر جدول ذیل) هاي محصول محور:ملاك هاي پذیرش و دفاع از پایان -7ماده
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 هاي محصول محورجدول ملاك هاي امتیاز دهی براي دفاع از پایان

 

 
 

 1جدول              
  /بین المللیمحصول در مراجع معتبر داخلی ثبت اختراع/

 100امتیاز قابل تخصیص تا 
 مستندات لازم:

 اظهارنامه ثبت پتنت مبنی بر تعیین قدرالسهم مشارکت دانشجو وتاییدیه ثبت اختراع  −
 تاییدیه دفتر اختراعات و ابداعات دانشگاه مبنی بر اصالت ثبت اختراع در مرجع مربوط −
 موضوع پتنت با پایان نامه به عهده دفتر ثبت پتنت دانشگاه میباشد.تاییدیه انطباق  −

 امتیاز کسب شده سقف امتیاز معیارهاي مد نظر در امتیاز دهی
  100 ثبت اختراع بین المللی

  40 ثبت اختراع ملی
براي تولید توسط کمیته فناوري سلامت   میزان قابلیت تجاري سازيارائه 

 دانشگاه
10  

  10 میزان هزینه اثربخشیارائه 
استاندارد براي   Feasibility Studyیا  Business Planارائه و تایید 

 تولید توسط کمیته فناوري سلامت  دانشگاه
10  

 
تبصره: در صورتیکه تعداد دانشجو در یک پتنت بیش از یک نفر باشد، میزان قدرالسهم با تاییدیه ذینفعان و اساتید جهت 

 امتیاز اعلام گردد.تخصیص 
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 2جدول 
تنی بر (مانند محصولات مبتدوین و توسعه دانش فنی / تولید صنعتی فرآورده یا محصول مبتنی بر دانش فنی در حوزه سلامت 

 فناوري اطلاعات)
 100امتیاز قابل تخصیص تا 

 شرایط لازم:
 دستاورد مستقیما نتیجه پایان نامه مصوب باشد. −
 معتبر داراي تراکنش مالی عقد قرارداد −
 یا
 گواهی استقرار شرکت دانش بنیان مبتنی بر موضوع پایان نامه −

 امتیاز کسب شده سقف امتیاز معیارهاي مد نظر در امتیاز دهی
انجام نیاز سنجی اولیه ایجاد و تولید محصول( وجود سفارش براي تولید محصول 

 از مراکز معتبر)
10  

  40 ) از محصول نهایی پایان نامه prototypeتولید نمونه اولیه ( 
استاندارد براي   Feasibility Studyیا  Business Planارائه و تایید 

 توسط کمیته فناوري سلامت  دانشگاه تولید
10  

  10 فروش دانش فنی و یا تولید صنعتی محصول به همراه مستندات تراکنش مالی
  10 کارازمایی محصول تولید شدهارزیابی اولیه محصول تولید شده، 

  10 مجوز تولید و یا پروانه بهره برداري از محصول
تاسیس شرکت دانش بنیان مصوب مبتنی بر طرح و محصول فناورانه و استقرار 

 در مراکز رشد و شتاب دهنده ها
10  
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 3جدول 
ارائه خدمت موثر بهداشتی یا درمانی مبتنی بر دانش فنی یا تخصصی در حوزه سلامت (مانند تدوین یا تکمیل راهنماهاي بالینی، 

 شیوه نامه ها و پروتکلهاي بهداشتی یا درمانی جدید و ...) 
 100امتیاز قابل تخصیص تا 

 شرایط لازم:
 دستاورد مستقیما نتیجه پایان نامه مصوب باشد. −
 درخواست دهنده داشته باشد. از نهاد یا مرکز  نامه اعلام نیاز −
 از سوي نهاد یا مرکز سفارش دهنده  نهایی انجام و بکارگیري محصول یا خدمات سفارش شده تایید −

 یا
 گواهی استقرار شرکت دانش بنیان مبتنی بر موضوع پایان نامه

 کسب شدهامتیاز  سقف امتیاز معیارهاي مد نظر در امتیاز دهی
  50 ، راهنماي بالینی و شیوه نامهایجاد پروتکل ملی

  60 ، راهنماي بالینی و شیوه نامه بین المللیایجاد پروتکل

  20 طراحی و توسعه فرایند ها و فناوري هاي مرتبط با حل مسئله
  10 تعیین اثر بخشی راهکار هاي ارائه شده براي بهبود فرایند هاي معمول

ز ا انجمن تخصصی مرتبط یا گواهی تاییدیه سازمان و نهاد ذینفعنظر داوري 
 لحاظ: 

  

، NICEارائه تاییده داوري از انجمن تخصصی بین المللی (مانند  •
NOC ،ICN ،ICM (... و 

20  

ارائه تایید داوري از انجمن تخصصی یا نهادهاي تخصصی داخلی  •
 (انجمن علمی پرستاري، انجمن علمی مامایی...)

10  

  20 جذب گرنت از موسسات فرا سازمانی بین المللی •
  10 جذب گرنت از موسسات فراسازمانی داخلی •



گذاری دستاوردھای حاصل از پایان نامھشیوه نامھ اجرایی دستورالعمل ارزش  

 4جدول 
ارائه خدمت موثر آموزشی یا مدیریتی مبتنی بر دانش فنی یا تخصصی در حوزه سلامت (مانند طراحی و استقرار سیستم هاي مدیریتی یا 

 آموزشی جدید)
 100قابل تخصیص تا  امتیاز

 شرایط لازم:
 دستاورد مستقیما نتیجه پایان نامه مصوب باشد. −
 از نهاد یا مرکز  درخواست دهنده داشته باشد. نامه اعلام نیاز −
 نهایی انجام و بکارگیري محصول یا خدمات سفارش شده از سوي نهاد یا مرکز سفارش دهنده  تایید −

 یا
 بنیان مبتنی بر موضوع پایان نامهگواهی استقرار شرکت دانش  −

 امتیاز کسب شده سقف امتیاز معیارهاي مد نظر در امتیاز دهی
  60 طراحی و استقرار سیستم هاي مدیریتی/ آموزشی

  30 طراحی سیستم مدیریتی / آموزشی 

  15 سطح تخصصی دانش فنی 
   نظر داوري انجمن علمی تخصصی مرتبط یا گواهی تاییدیه سازمان و نهاد ذینفع 

  20 بین المللی  •
  10 داخلی •

  20 جذب گرنت از موسسات فرا سازمانی بین المللی
  10 جذب گرنت از موسسات فراسازمانی داخلی

 
طرح برتر  زهیجا افتیو در ازیامت 30تا سقف  ،یدر تراز جشـنواره خوارزم یو مل یالملل نیب زیدر صـورت ارائه مسـتندات مربوط به کسـب جوا

 .خواهد بود شیمکتسبه بر اساس جداول فوق، قابل افزا ازاتیبه مجموع امت ازیامت 20، تا سقف  يمطهر دیجشنواره شه يکشور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


