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 -2ؽزايط حوايت هالي

خْت حوبيت اص پبيبىًبهِ ّبي وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ دوتشي دس ؿشوت پباليؾ ًفت اهبم خويٌي (سُ) ؿبصًذ ثبيذ اثتذا
فبيلّبي هشتجظ ثِ راٌّواي داًؾجَ سا ثب دلت هغبلؼِ وٌيذ .پغ اص آؿٌبيي ثب اٍلَيتّبي ؿشوت خْت اسصيبثي
هَضَع ،تعزيف هفاّين پضٍّؼ مارتزدي  ،ديبگشام هشاحل تلَيت پشٍطُّب ٍ ساٌّوبي تؼشيف  ،R&Dفشم دسخَاػت
اًدبم پشٍطُ داًـدَيي (فزم يل) سا تىويل ٍ ثِ آدسع ايويل وبسؿٌبع پظٍّؾ اسػبل ًوبييذ .ثب هشاخؼِ ثِ فايل
ٍضعيت جاري ٍ اعويٌبى اص تبييذ هَضَع ،تائيذيِ عايت ايزاى داك سا ثشاي وبسؿٌبع پظٍّؾ ايويل مٌيذ .ػپغ
ثبيذ فبيل پشٍپَصال داًـدَيي (فزم دٍ) تىويل ٍ ايويل ؿَد.
فقط پظ اس تبئيذ وبسؿٌبػبى ٍ ؿَساي پظٍّؾ ؿشوتً ،ؼجت ثِ تبييذ هَضَع دس داًـگبُ الذام وٌيذ (هَضوَع ثبيوذ
ثش اػبع ًياس يا هؾنل ؽزمت تؼش يف ؿَد ٍ احتوبل تبييذ هَضَػبتي وِ لجال دس داًـگبُ تلَيت ؿذُ ون هيثبؿذ).
دس هشحلِ ثؼذ ثبيذ فشم تبئيذيِ تلَيت پبيبىًبهِ دس داًـگبُ (فزم  )3ثب هْش ،اهضبء ٍ تاريخ هعتثز ثِ وبسؿٌبع
پظٍّؾ ؿشوت تحَيل دادُ ؿَد.
سػبيت هالحظات سيز در فزآيٌذ تصَية خَاّي الشاهي هيتاؽذ:
هالحظِ -1هَضَع اًتخبثي ثبيذ هزتثط تا رؽتِ ٍگزايؼ داًؾجَ دسهمغغ تحليلي ٍي ثبؿذ ٍ دس كَست هـبّذُ
اختالف ،داًـدَ هلضم ثِ اسائِ هذاسن وبفي هجٌي ثش ػبثمِ پظٍّـي اػتبد ساٌّوب دس صهيٌِ هَضَع پيـٌْبدي اػت (دس
غيش ايي كَست هَضَع ارسياتي ًخَاّذ گزديذ).
هالحظِ -2اگش تبسيخ تلَيت پشٍپَصال دس داًـگبُ قثل اص تبسيخ تبييذ فشمّبي يه ٍ دٍ ثبؿذ؛ فشمّب هدذد ثشاي
وبسؿٌبػي اسػبل ؿذُ تب داليل تَجيْي مافي تز مارتزدي تَدى هَضَع دس ؿشوت اسائِ ؿَد.
هالحظِ -3اگش ثشاي وبسؿٌبع پظٍّؾ هحشص ؿَد وِ پبيبىًبهِ پيؾ اص تبييذ فشمّبي يه يب دٍ يب دس ؿَساي
پظٍّؾ ؿشوت اًدبم ؿذُ اػت؛ حوبيت اصهَضَع لغَ خَاّذ گشديذ.
هالحظِ  -4اگشًيبص ثِ هَضَع يب خٌجِ ّبي وبسثشدي آى تَػظ وبسؿٌبػبى سد ؿَد اهىبى تزرعي هجذد ّوبى
هَضَع ٍخَد ًذاسد .داًـدَ فمظ هيتَاًذ ثب اًتخبة هَضَع ديگشي هشاحل فَق سا هدذدا تىشاس ًوبيذ.
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هالحظِ  -5ثشاي اػتبد ساٌّوب ،اػتبد هـبٍس ٍ هـبٍس كٌؼتي فقط يل ًفز را هؼشفي وٌيذ .هـبٍس كٌؼتي ثبيذ اص
اداسُ هشتجظ ثِ هَضَع داًـدَ اًتخبة ؿَد .اگش ثشاي اًدبم پشٍطُ ًيبص ثِ ّوىبسي دٍ اداسُ ثبؿذ ،اٍلَيت اًتخبة هـبٍس ثب
اداسات ػوليبتي ؿشوت اػت .پشٍطُّبيي وِ ثخـي اص آى دس آسهايؾگاُ ؿشوت اًدبم خَاّذ ؿذ ،ثبيذ هـبٍس كٌؼتي سا
اص ّوىبساى آسهايؾگاُ اًتخبة ًوبييذ.
هالحظِ  -6داًـدَ ثبيؼتي ضوي هشاخؼِ ثِ فبيل ٍضعيت جاري پاياىًاهِّاي داًؾجَيي دس ؿجىِ ٍ دس كَست
لضٍم توبع تلفٌي ثب وبسؿٌبع پظٍّؾ (آقاي هٌْذط حغٌي  ٍ 68633491888خاًن دمتز ًاى تذُ
 )68633491889فشم ّبي هزوَس سا ثغَس هتَالي تىويل ٍ اسػبل ًوبيذ .ػذم هشاخؼِ داًـدَ (حذامثز عِ هاُ) ثِ
هٌضلِ اًلشاف داًـدَ تلمي هيؿَد .دس كَست هشاخؼِ هدذد هزاحل تايذ اس اتتذا تىشاس گشدد.
پغ اص عي هشاحل فَق داًـدَ ثبيذ ًؼجت ثِ تىويل فزم ( 5تؼْذ ًبهِ پشٍطُ ٍ لشاسداد حوبيت اص پبيبىًبهِ
داًـدَيي وبسؿٌبػي اسؿذ ٍ دوتشي ٍ پيَػت ّبي آى) ،الذام ًوبيذ .ثذيْي اػت دس كَست ٍخَد ّش گًَِ هغبيشت ثب
هشاحل اػالم ؿذُ (تَيضُ اس ًظز سهاى)  ،ؿشوت اص پزيشؽ لشاسداد هزوَس هؼزٍس خَاّذ ثَد .هالحظبت صيش سا دس تىويل
لشاسداد سػبيت ًوبييذ:
 -1لشاسداد كشفبً ثب فًَت ًبصًيي ػبيض  13تبيپ گشدد( .ؿوبسُ ٍ تبسيخ لشاسداد دس ثبالي لشاسداد ،كشفبً تَػظ
وبسؿٌبع پظٍّؾ تىويل هيگشدد).
ٍ -2خَد آسم ؿشوت دس وليِ كفحبت لشاسداد الضاهي اػت.
ً -3بم ٍ ًبمخبًَادگي اػتبد ساٌّوب ثِ كَست وبهل ٍ ػضَ ّيئت ػلوي داًـگبُ هشثَعِ ًيض وبهل گشدد.
 -4دس هبدُ  1لشاسداد ،همغغ پبيبى ًبهِ تؼييي ٍ آيتن ديگش حزف گشدد( .يب وبسؿٌبػي اسؿذ يب دوتشي)
 -5دس هبدُ  1لشاسداد ،ػٌَاى فبسػي ٍ اًگليؼي پبيبى ًبهِ ثِ كَست وبهل ٍ دليمب هغبثك ثب پشٍپَصال تبييذ ؿذُ
تىويل گشدد.
 -6دس هبدُ  2لشاسداد ،دس خلَف پشٍپَصال ّبي هلَة ،تبسيخ ؿشٍع لشاسداد ،ثب ّوبٌّگي وبسؿٌبع پظٍّؾ دس
لشاسداد دسج گشدد (ثؼذ اص تلَيت ؿَسا).
 -7پغ اص تىويل هَاسد ٍ دس كَست اعويٌبى اص كحت اعالػبت ٍاسدُ ًؼجت ثِ پشيٌت ً 3غخِ لشاسداد الذام ٍ
توبهي ً 3غخِ ثِ صَرت اصل (تا خَدمار يارٍاىًَيظ آتي) اهضبء گشدد .ػپغ لشاسداد ثب پؼت ػفبسؿي ثِ اداسُ
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پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي ؿشوت اسػبل گشدد.
تذمز  :اص اسائِ لشاسداد ثِ كَست مپي يب اهضبء يه ًؼخِ اكل ٍ وپي گشفتي ً 2ؼخِ ديگش اص سٍي ًؼخِ اٍليِ،
ًذاؿتي اهضبء ثِ كَست اكل ،خبثدبيي آسم ؿشوت دس كفحبت ،اسائِ لشاسداد دس ثيؾ اص  7كفحِ ،اضبفِ ًوَدى كفحِ ٍ
خبثدبيي اؿخبف اهضبء وٌٌذُ دس كفحِ خبلي ٍ  ...خَدداسي ًوبئيذ .ثِ لشاسدادّبي اسػبلي ثب ايي ؿشايظ تزتية اثز
دادُ ًخَاّذ ؽذ.
 -8ثِ ّوشاُ فشم لشاسداد هيثبيؼت عِ ًغخِ اصل اس پيَعت يل ثب اهضبء اسائِ ؿَد.
تذمز : 1دسج آدسع دليك ٍ ؽوارُ تلفي ّوزاُ اؿخبف ريًفغ دس پيَػت يه الشاهي هيتاؽذ.
تذمز : 2ؿوبسُ حؼبة ريًفؼبى ثبيؼتي ؽوارُ ؽثا ثبؿذ (اص دسج ؿوبسُ وبست يب ديگش ؿوبسُ حؼبةّبي ثبًىي
پشّيض ًوبييذ)
 -9پيَػت دٍ ،ػِ ٍ/يب چْبس وِ ثِ تشتيت هؼشف ،دفبع هَفك اص پشٍطُ ،اسائِ پبيبىًبهِ ٍ تبئيذيِ اسائِ همبلِ دس هدالت
روش ؿذُ دس لشاسداد هيثبؿٌذ هي ثبيؼت هْش ٍ اهضبء ؿذُ؛ دس صهبى تؼَيِ حؼبة حضَساً ثِ اداسُ پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي اسائِ
گشدد.
 -11يه ًؼخِ اص لشاسداد هزتَط تِ اعتاد راٌّوا هي ثبؿذّ ،شگًَِ پبػخگَيي ؿشوت دس آيٌذُ دس هَسد ايي پشٍطُ
هٌَط تِ ارائِ قزارداد اس طزف داًؾجَ يا اعتاد راٌّوا خَاّذ ثَد.
 -11ػذم تحَيل پبيبىًبهِ (ثذٍى دليل هَخِ) تب عِ هاُ پغ اصتبسيخ دفبع ثِ هٌضلِ اًصزاف داًؾجَ اص حوبيت
هبلي تلمي هيگشدد.
 -12دس كَست ًمق دس پبيبى ًبهِ يب همبلِ ،داًـدَ ثبيؼتي حذاوثش تب دٍ هاُ هَاسد سا اكالح ٍ تحَيل ؿشوت ًوبيذ
تب حوبيت هبلي كَست پزيشد (كفحِ كَستدلؼِ دفبع ثبيذ ثب اهضب ٍ تبسيخ اكل ثبؿذ).
ّ -13وَاسُ هالن پزيشؽ ٍ اسصيبثي آخزيي ٍيزايؼ فزمّا دسؿجىِ (ايٌتشًت ٍ داخل ؿشوت) هيثبؿٌذ،
ٍيزايؼ قذيوي فشمّب هَسد اسصيبثي ٍ الذام لشاس ًخَاٌّذ گشفت.
 -14دس حوبيت پلىبًي ،فمظ پظٍّؾّبيي وِ هٌدش ثِ چاج هقالِ دس هدالت  ISIداساي ضشيت ويفيت ( )IFؿًَذ
ٍ يب ارسػ مافي ثشاي ؿشوت داؿتِ ثبؿٌذ ،هـوَل حوبيت وبهل لشاس هيگيشًذ.
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 -3راٌّواي تعزيف پزٍصُ پضٍّؾي R&D
 -1-3تعزيف پضٍّؼ ٍ تَععِ آسهايؾگاّي ()R&D

 -1ثِ هدوَػِ وبسّبي ػبختبس يبفتِ ٍ خاللبًِاي وِ ثِ هٌظَس افضايؾ ػغح داًؾ ٍ ايدبد وبسثشدّبي خذيذ
اص داًؾ هَخَد اًدبم هيؿَد ( )R&Dهيگَيٌذ.
ّ )R&D( -2ويـِ ثش يبفتِ ّبي خذيذ ثش اػبع هفبّين اٍليِ ّذف گزاسي هيؿَدّ .وچٌيي ()R&D
ًؼجت ثِ ًتيدِ ًْبيي ثؼيبس ًبهؼيي (يب ًؼجت ثِ صهبى ٍ هٌبثغ هَسد ًيبص)  ،لبثل ثشًبهِ سيضي ٍ ثَدخِ ثٌذي ثَدُ
ٍ ًتبيح آى ثبيؼتي لبثل اًتمبل يب داد ٍ ػتذ دس ثبصاس ثبؿذ.
 -3ثشاي ايٌىِ يه فؼبليت پظٍّـي هحؼَة ؿَد ثبيذ پٌح هؼيبس اكلي صيش سا داسا ثبؿذ -1 :خذيذ()novel
 - 2خاللبًِ(ً -3 )Creativeبهؼيي ( - 4 )Uncertainػبختبس يبفتِ ()Systematic

 - 5لبثل اًتمبل ٍ يب

لبثل تَليذ هدذد ))transferable and/or reproducible
ّ -4ش پٌح هالن فَق هي ثبيؼت (حذالل ثِ عَس هفَْهي) دس هَسد فؼبليت پظٍّـي كذق وٌذ.
 -5ػجبست  R&Dؿبهل ػِ ًَع فؼبليت هيؿَد  :پظٍّؾ پبيِ :وبسّبي تئَسي ٍ آصهبيـگبّي ثِ هٌظَس وؼت
داًؾ خذيذ ثذٍى ّذف وبسثشدي خبف .پظٍّؾ وبسثشدي :پظٍّؾ خْت وؼت داًؾ خذيذ ثب ّذف وبسثشدي.
تَػؼِ آصهبيـگبّي :يه وبس ػبختبس يبفتِ ثب توشوض ثش داًؾ ثذػت آهذُ اص پظٍّؾ ٍ تدشثِ ػولي وِ تَليذ
داًؾ ثيـتشي ثٌوبيذ ٍ دس ساػتبيي تَليذ هحلَل يب فشآيٌذ خذيذ يب اكالح هحلَالت ٍ فشآيٌذّبي هَخَد
ثبؿذ.
 -2-3پٌج هالك تزاي تؾخيص فعاليت ّاي  R&Dتزهثٌاي يافتِ ّاي جذيذ ّذفوٌذ ؽذُ تاؽذ (:)novel

 -1فؼبليت  R&Dدس يه پشٍطُ ثبيذ ًتبيدي ثذّذ وِ ثشاي كٌؼت خذيذ ثبؿذ.وبسّبيي وِ ثب سٍؽ وپي،
تمليذ يب هٌْذػي هؼىَع خْت وؼت داًؾ اًدبم هي پزيشد خذيذ ًجَدُ ٍ خضء ً R&Dوي ثبؿٌذ.
 -2پشٍطُ اي وِ ًتبيح هَخَد سا تَليذ وٌذ ٍ حبكل آى اختالف ًتبيح احتوبلي ثبؿذ ًيض خذيذ اػتّ .وچٌيي
پشٍطُ تَػؼِ آصهبيـگبّي وِ ثشاي تَليذ داًؾ هَسد ًيبص يه ايذُ خذيذ يب هحلَل خذيذ هي ثبؿذ ًيض فؼبليت
پظٍّـي هحؼَة هيؿَد .توشوض اسصيبثي فؼبليت پظٍّـي ثش داًؾ خذيذ (دس هحلَل ٍ فشآيٌذ) اػت ٍ ًِ ثش
هحلَل ٍ فشآيٌذ خذيذ ًبؿي اص ثىبس گيشي داًؾ.
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تز هثٌاي ايذُ خالقاًِ تاؽذ (:)Creative

 -3يه پشٍطُ  R&Dثبيذ ايذُ يب هفَْم خذيذي داؿتِ ثبؿذ وِ داًؾ هَخَد سا افضايؾ دّذ .تغييش سٍصهشُ
دس هحلَالت ٍ فشآيٌذّب ؿبهل ً R&Dجَدُ ٍلي سٍؿْ بي خذيذ ثشاي تَػؼِ وبس هؼوَل ّ ،وچٌيي سٍؽ خذيذ
حل يه هـىل ًيض هي تَاًذ خضء  R&Dثبؿذ.
ًغثت تِ ًتيجِ ًاهعلَم تاؽذ (:)Uncertain

 -4دس پشٍطُ ّبي پظٍّـي ثِ عَس ولي دسثبسُ ّضيٌِ ٍ صهبى الصم خْت سػيذى ثِ ًتبيح هَسد اًتظبس
ّ،وچٌيي دس ايي هَسد وِ تب چِ حذي هي تَاى ثِ اّذاف دػت يبفت اثْبم ٍخَد داسد.
قاتل تزًاهِ ريشي ٍ تَدجِ تٌذي عاختار يافتِ تاؽذ (:)Systematic

 -5فؼبليت پظٍّـي ػبختبس يبفتِ يؼٌي لبثل ثشًبهِ سيضي ثَدُ ٍ فشآيٌذ اًدبم ٍ خشٍخي ّش هشحلِ لبثل ثجت
هي ثبؿذ.
ًتايج حاصلِ تايذ اهناى تَليذ هجذد يا قاتليت ٍاگذاري داؽتِ تاؽٌذ:

ً -6تيدِ حبكل اص يه پشٍطُ (دس تَليذ داًؾ خذيذ) كشف ًظش اص ايٌىِ ثِ اّذاف سػيذُ يب خيش ثبيذ اهىبى
اًتمبل ثِ ديگش پظٍّـگشاى سا داؿتِ ثبؿذ (ًتبيح ًجبيذ دس رّي پظٍّـگش ثبلي ثوبًذ).
ً -3-3وًَِ عؤاالت تزاي تعييي پزٍصُ پضٍّؾي

-1

ا ّذاف پشٍطُ چيؼت؟ هالن اكلي ايدبد داًؾ خذيذ اػت ّش ًَع اػتفبدُ اص داًؾ هَخَد وِ هٌدش ثِ

تَػؼِ تىٌَلَطي ًـَد ؿبهلًR&Dوي گشدد (.)novelty
-2

چِ چيضي دس ايي پشٍطُ خذيذ اػت؟ پشٍطُ پظٍّـي ثبيذ يه سٍيىشد خاللبًِ داؿتِ ثبؿذ هبًٌذ وبسثشد

خذيذ اص داًؾ هَخَد يب اػتفبدُ خذيذ اص سٍؽ ّبي ػلوي يب تىٌَلَطي دس دػتشع .
 -3چِ سٍؽ ّبيي ثشاي اًدبم پشٍطُ اػتفبدُ هيؿَد؟ فمظ اص سٍؽ ّبيي وِ خشٍخي پشٍطُ پظٍّـي سا
ًبهؼيي ثشآٍسد هي ًوبيٌذ هي تَاى اػتفبدُ وشد .ػذم لغؼيت هي تَاًذ ساخغ ثِ صهبى ٍ هٌبثغ هَسد ًيبص ثشاي
سػيذى ثِ اّذاف ثشًبهِ سيضي ؿذُ ثبؿذ.
-4

ًتبيح پشٍطُ پظٍّـي چمذس وبسثشدي اػت؟ ًتبيح پشٍطُ پظٍّـي ثبيذ لبثل اًتمبل يب تَليذ هدذد ثبؿذ

(همبلِ ،پتٌت ٍ .)...
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 -4-3اًَاع فعاليت ّاي R&D

 -1ػِ ًَع فؼبليت پظٍّـي ٍخَد داسد:
 -2تحميك پبيِ :وبسّبي تئَسي يب آصهبيـگبّي ثشاي وؼت داًؾ خذيذ هشثَط ثِ پذيذُ ّب ثذٍى وبسثشد يب
اػتفبدُ خبف
 -3اگش تَػؼِ داًؾ ثذٍى دس ًظش گشفتي هٌفؼت خبف هشثَط ثِ ًتبيح آى اًدبم پزيشد ،تحمك پبيِ خبلق
هي گَيٌذ ٍلي اگش اًتظبس هي سٍد داًؾ تَليذ ؿذُ دس تحميك هجٌبيي ثشاي حل هـىلي دس آيٌذُ ثبؿذ ثِ آى تحميك پبيِ
خْت داس هي گَيٌذ.
 -4پظٍّؾ وبسثشدي :پظٍّؾ اكيل ثِ هٌظَس وؼت داًؾ خذيذ دس ساػتبي ّذف وبسثشدي
 -5پظٍّؾ وبسثشدي ثشاي تؼييي وبسثشدّبي احتوبلي پظٍّؾ پبيِ اًدبم هي پزيشد ٍ يب ثشاي يبفتي سٍؽ ّب ٍ
ساُ ّبي سػيذى ثِ اّذاف هؼيي ثب دس ًظش گشفتي داًؾ هَخَد ٍ تَػؼِ آى ٍ خْت حل هـىالت ٍالؼي اخشاء هيؿَد.
 -6پظٍ ّؾ وبسثشدي ثِ ايذُ ؿىل ػوليبتي هي دّذً .تبيح پظٍّؾ وبثشدي دس ساػتبي وبسثشد هحلَل،
ػوليبت ،سٍؽ ّب ٍ ،ػيؼتن ّبي هؼتجش هي ثبؿذ.
 -7تَػؼِ آصهبيـگبّي:يه وبس ػبختبس يبفتِ ثب توشوض ثش داًؾ ثذػت آهذُ اص پظٍّؾ ٍ تدشثِ ػولي وِ
تَليذ داًؾ ثيـتشي ثٌوبيذ ٍ دس ساػتبيي تَل يذ هحلَل يب فشآيٌذ خذيذ يب اكالح هحلَالت ٍ فشآيٌذّبي هَخَد ثبؿذ.
 -8ثِ تَػؼِ يه هحلَل يب فشآيٌذ خذيذ فمظ ٍلتي هي تَاى تَػؼِ آصهبيـگبّي اعالق وشد وِ هالن ّبي
فؼبليت پظٍّـي سا داؿتِ ثبؿذ.
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تَػؼِ هحلَل :فشآيٌذ تجذيل ايذُ تب تدبسي ػبصي هحلَل سا تَػؼِ هحلَل هي گَيٌذ وِ تَػؼِ

آصهبيـگبّي هي تَاًذ يه هشحلِ اص ايي فشآيٌذ ثبؿذٍ .لتي دس فشآيٌذ تَػؼِ هحلَل الصم اػت ثشاي وبسثشد خبكي تؼت
ّبيي اًدبم پزيشد تب داًؾ ولي هحلَل اسصيبثي ؿَد ايي هشحلِ تَػؼِ آصهبيـگبّي هي ثبؿذ .دس عي هشحلِ تَػؼِ
آصهبيـگبّي داًؾ خذيذ ايدبد هيؿَد ٍ آى هشحلِ ٍلتي ثِ پبيبى هي سػذ وِ هالن ّب فؼبليت پظٍّـي ديگش لبثل
وبسثشد ًجبؿذ.
 -16هفَْم تَػؼِ آصهبيـگبّي ًجبيذ ثب تَػؼِ لجل اص تَليذ اؿتجبُ ؿَد ،صهبًي وِ ػبهل ًَ ثَدى ()novelty
دس فشآيٌذ تَػؼِ ٍخَد داسد ،تَػؼِ آصهبيـگبّي اػت ٍ ثؼذ اص آى تَػؼِ هؼوَل لجل اص تَليذ ثـوبس هي سٍد.
 -11هالن تـخيق فؼبليت ّبي پظٍّـي هيضاى اػتفبدُ اي اػت وِ اص ًتبيح پظٍّـي اًتظبس هي سٍد ثذػت
آيذّ .وچٌيي چمذس صهبى الصم اػت تب ًتبيح پظٍّؾ وبسثشدي ؿَد؟ ٍ چمذس داهٌِ وبسثشد ًتبيح پظٍّـي گؼتشدُ اػت؟
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 -5-3هزس فعاليت ّاي پضٍّؾي

 -1هشص فؼبليت پظٍّـي ٍ ًَآ ٍسيًَ :آٍسي وبسّبي هشثَط ثِ ٍاسد وشدى هحلَل خذيذ يب ثْجَد يبفتِ ثِ
ثبصاس ،يب پيذاوشدى ساُ ّبي ثْتشي ثشاي فشٍؽ هحلَل دس ثبصاس ،گفتِ هيؿَد ٍ فؼبليت پظٍّـي هوىي اػت ثخـي اص
فؼبليت ًَآٍسي ثبؿذ.
 -2ثؼضي فؼبليت ّبي ًَآٍسي هبًٌذ:ايدبد پتٌت يب ليؼبًغ ،ثشسػي ثبصاس ،ساُ اًذاصي وبسخبًِ ،تبهيي اثضاسٍ ثبص
عشاحي وبسخبًِ خضء پشٍطُ ّبي پظٍّـي هحؼَة ًوي ؿًَذ.
 -6-3هثال ّايي اسفعاليت پضٍّؾي ٍ ًَآٍري

 -1ػبخت ًوًَِ آصهبيـي (:) prototypeعشاحي  ،ػبخت ٍ تؼت ًوًَِ آصهبيـي يه هحلَل تب صهبًي وِ
ًيبص ثِ اكالح ًوًَِ ثبؿذ ،پشٍطُ پظٍّـي اػت.
 -2ػبخت ٍاحذ ًيوِ كٌؼتي (:) pilot plantػبخت ٍ ػوليبت ٍاحذ پبيلَت تب صهبًي وِ ّذف اكلي ثذػت
آٍسدى تدشثِ ٍ دادُ خْت پظٍّؾ (اسصيبثي فشضيِ ،تْيِ فشهَل هحلَل خذيذ يب تذٍيي اػتبًذاسد هحلَل ،عشاحي
دػتگبُ ثشاي فشآيٌذ خذيذ ،تْيِ دػتَسالؼول ػوليبتي فشآيٌذي) ثبؿذ خضء  R&Dاػت.
 -3ػبخت ٍاحذ پبيلَت يب ًوًَِ آصهبيـگبّي اص هَاد ٍ تىٌَلَطي هَخَد ثشاي اػتفبدُ دس ،R&Dوبهالً
پظٍّـي ًوي ثبؿذ.
 -4تَليذ آصهبيـي هحلَل يب ًوًَِ آصهبيـي خضء فؼبليت ّبي پظٍّـي هحؼَة ًويؿَد.
 -5سفغ اؿىبل هؼوَلي وِ ؿبهل پيذا وشدى خشاثي دػتگبُ ٍ فشآيٌذ ٍ اكالح خضئي هي ثبؿذ ،ؿبهل R&D
ًويؿَد.
 -6اگش هحلَل ثب فشآيٌذ خذيذي ساُ اًذاصي ؿَد وِ حل هـىل فٌي ًيبص ثِ ػؼي ٍ خغب ()Feedback
داؿتِ ثبؿذ خضء  R&Dهي ثبؿذ.
 -7وبسّبي هشثَط ثِ هٌْذػي كٌؼتي ٍ تٌظين لغؼبت (ّ )tooling upش پشٍطُ فؼبليت پظٍّـي ًوي
ثبؿذ.
 -8فشآيٌذ تٌظين لغؼبت اگش ًتبيح پ ظٍّـي (سٍؽ يب اػتبًذاسد خذيذ ،اكالح خظ تَليذ ٍ دػتگبُ ّب) داؿتِ
ثبؿذ  ،خضء  R&Dهحؼَة هيؿَد.
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ٍيشايؾ11 :
كفحِ 9 :

فؼبليت ّبي عشاحي ٍلتي خٌجِ خذيذ (ً ٍ )noveltyبهؼلَم ( )uncertaintyداؿتِ ثبؿٌذ يه فؼبليت

پظٍّـي هحؼَة هي ؿًَذ.اگش عشاحي دس فشآيٌذ تَػؼِ هحلَل خذيذ فمظ خٌجِ خذيذ ٍ خاللبًِ داؿتِ ثبؿذ ٍ هالن
ًبهؼلَم ثَدى ًتيدِ فؼبليت كذق ًىٌذ  ،فؼبليت عشاحي پظٍّـي ًوي ثبؿذ.
 -16ثشاي ايٌىِ يه پشٍطُ تَػؼِ ًشم افضاس خٌجِ پظٍّـي داؿتِ ثبؿذ ثبيذ ّذف پشٍطُ حل يه هدَْل
( )uncertaintyػلوي يب تىٌَلَطي ثَدُ ٍ يه پيـشفت ػلوي يب في آٍسي ٍاثؼتِ ثِ اًدبم ايي پشٍطُ ثبؿذ.
 -11اگش هالوْبي  R&Dدس يه پشٍطُ وِ هحلَل ًْبيي يب ثخـي اص آى ًشم افضاس اػت كذق وٌذ ،پشٍطُ
پظٍّـي خَاّذ ثَد.
 -12تَػؼِ ًشم افضاس دس يه پشٍطُ اگش هٌدش ثِ يه پيـشفت ػلوي ٍ تىٌَلَطي دس حيغِ ًشم افضاس ؿَد ٍ
داًؾ سا افضايؾ دّذ يه فؼبليت پظٍّـي هحؼَة هيؿَد  .هبًٌذ ايدبد يه الگَسيتن خذيذ ٍ وبس ثشاػبع تىٌيه
خذيذ. 1

)Frascati Manual Guidelines For Collecting And Reportingdata on Researchand ExperimentalDevelopment (2015
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(کارشناسی ارشد /دکتری متقاضی حمایت مالی)

 -4اٍلَيتّاي ؽزمت تزاي اًتخاب هَضَع

پبيبى ًبهِ ّبيي هـوَل حوبيت هبلي دسؿشوت پباليؾ ًفت اهبم خويٌي ؿبصًذ هي ؿًَذ وِ هَضَػبت آًْب ؿشايظ
صيشسا داؿتِ ثبؿٌذ:
 - 1هجٌبي تؼشيف ٍ تلَيت ًيبصّبي ؿشوت " دػتَسالؼول اخشايي هبدُ  56لبًَى الحبق ثشخي هَاد ثِ لبًَى تٌظين
ثخـي اصهمشسات هبلي دٍلت" هلَة ؿَساي ػبلي ػتف هي ثبؿذ.هؼيبسّب ٍ هلبديك ايي لبًَى خْت اسصيبثي جٌثِ

پضٍّؾي هَضَع پيـٌْبدي  ،ثىبسخَاّذ سفت.
 - 2دس ساػتبي "ػيبػتْب ٍ اٍلَيتْبي پظٍّؾ ٍفٌبٍسي وـَس دسثبصُ صهبًي  1396تب  "1400هلَة ؿَساي ػبلي ػتف
دس صهيٌِ اًشطي  ،ثبؿذ.
 - 3دس ساػتبي هبدُ  7ػٌذ" گؼتشؽ فٌبٍسي ًبًَ دس افك  "1404ثبؿذ.
 - 4دس ساػتبي "ػٌذ ساّجشدي هذيشيت خَسدگي كٌؼت ًفت"  ،اخشاي ّذف  GO8ايي ػٌذ ،ثبؿذ.
 - 5عشاحي  ،تؼت  ،تَليذ ٍ اػتبًذاسد ػبصي تدْيضات ٍ وبالّبي ساّجشدي هَسد ًيبص ؿشوت (ثٌذ  2اص ػٌذ يه ).دس
ّويي ساػتب اًدبم هٌْذػي هؼىَع خْت وؼت داًؾ فٌي ٍ ػبخت ًوًَِ اٍليِ) (Prototypeتدْيضات هْن
هىبًيىي ؿشوت دساٍلَيت هي ثبؿذ.
 - 6پظٍّؾ ّبي ثٌيبدي ،تَػؼِ اي ٍ وبسثشدي هحلَل هحَس وِ خْت رفغ ًياسّاي آهَصؿي ،پظٍّـي ٍ فٌبٍسي ،
وبسثشدي ٍ ػوليبتي ؿشوت ثبؿذّ.وچٌيي پظٍّـْبيي وِ دس چشخِ ايذُ تا هحصَل تؼشيف هي ؿًَذ.

1

 - 7دسوليِ سؿتِ ّبي هَسد ًيبص ؿشوت (فٌي ٍ غيش فٌي)ثش اػبع ػبختبس ؿىؼت وبس) (WBSهَضَػبتي وِ دسػجذ
پظٍّؾ ؿشوت تلَيت ؿذُ اًذ  ،هيتَاًٌذثؼٌَاى هَضَع پبيبى ًبهِ تؼشيف ؿًَذ.
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 - 8پظٍّؾ خْت آيٌذُ پظٍّي ًيبصّبي ؿشوت  1دس لبلت عشحْبي ساّجشدي،هشاحل هغبلؼبتي ثشاي تذٍيي اّذاف
اػتشاتظيْب ،ػيبػتْب ،ثشًبهِ ّب  ،ػبختبسّب ٍ همشسات  ،دػتَسالؼولْب ...سا عي ًوَدُ ٍ دس ًْبيت ؿشايظ سا ثشاي حل
يه هـىل فشاّن ًوبيٌذ.
 - 9هَضَع پشٍطُ پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي هي ت َاًذ اص هشحلِ هغبلؼِ ٍ تَليذ همبلِ تب وؼت داًؾ فٌي ٍ هٌْذػي ٍ تَليذ
هحلَل تدبسي تؼشيف ؿَد ٍلي ثْشحبل هي ثبيؼتي دس ّش هشحلِ ًيض داساي ارسػ افشٍدُ قاتل اًذاسُ گيزي
ثبؿذ.
 -10عشحْبي پظٍّؾ ٍ فٌبٍسي اصلحبػ اّويت ،اسصؽ ٍ اٍلَيت ثبيؼتي دس تغبثك ٍ حوبيت اص خظ هـي ّبي ؿشوت
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تبسيخ 00/10/11 :

راهنمای دانشجویان
(کارشناسی ارشد /دکتری متقاضی حمایت مالی)

ٍيشايؾ11 :
كفحِ 11 :

(پيَعت يل) ثبؿٌذ.
 -11عشحْبي ًَآٍسي ثب تبهيي داًؾ فٌي خْت سفغ هـىل ػوليبتي،وبّؾ ّضيٌِ  ،افضايؾ ثْشُ ٍسي ،ثْيٌِ ػبصي
هلشف اًشطي،ػبخت هَاد ٍ تدْيضات،خلك ٍتَػؼِ داًؾ فٌي فشآيٌذّبي پباليـي وِ داساي عْن ارسػ افشٍدُ
قاتل اًذاسُ گيزي ثبؿٌذ ًيض هي تَاًٌذ ثؼٌَاى هَضَع پظٍّـي اًدبم ؿًَذ.
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