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 آئين نامه طرح هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي

 
، آئين نامه جديد طرحهاي پژوهشي كه به 5/7/88مورخ  243713/73و بخشنامه شماره  18/5/88مورخ  16629/73پيرو بخشنامه شماره 

تر و تهيه فرمهاي مربوطه به نشاني اينترنتي براي كسب اطالعات بيش .د رياست محترم دانشگاه آزاد رسيده است، به شرح زير مي باشدـتأيي
www.iaudarab.ac.ir )مراجعه فرماييد) فرم هاي خام حوزه پژوهش. 

 :كليات و فرآيند طرح پژوهشي
آن دسـته از اعضـاي هيئـت    ( نيمه وقت يا مدعو دانشـگاه آزاد اسـالمي  ، طرح پژوهشي از سوي يكي از اعضاي هيئت علمي تمام وقت -1ماده 

بـه  ) . و كه هيئت علمي دانشگاه هاي ديگر يا موسسات پژوهشي غير از دانشگاه آزاد اسالمي هستند و براي تدريس دعوت شـده انـد  علمي مدع
هـر طـرح پژوهشـي    . عنوان مجري و مسوول طرح و به نام دانشگاه تهيه شده و به طور مستقيم به حوزه معاونت پژوهشي واحد ارائه مي گـردد 

كه نظارت و كنترل اين بخش به عهده مسـوولين  ( داشته باشد و سقف مجاز شركت در طرح ها و ميزان حق التحقيقنبايد بيش از يك مجري 
 : به ترتيب زير خواهد بود) حوزه پژوهش واحد است

ح بـه  طـر  3طرح پژوهشي بـه عنـوان مجـري و در اجـراي      2اعضاي هيئت علمي تمام وقت دانشگاه مي توانند بطور هم زمان در اجراي  -1-1
 100شركت نمايند به نحوي كه مجموع ساعات تحقيق آنان بـيش از  ) با اولويت نسبت به اعضاي هيئت علمي نيمه وقت و مدعو( عنوان همكار

طـرح بـه عنـوان     2طرح به عنـوان مجـري و    1اعضاي هيئت علمي نيمه وقت و مدعو مي توانند بطور هم زمان در اجراي . ساعت در ماه نشود
 . ساعت در ماه نشود 50نمايند به نحوي كه مجموع ساعات تحقيق آنان بيش از همكار شركت 

ايـن اعضـا پـس از    . ريال مـي باشـند   000/000/50اعضاي هيئت علمي مدعو فقط مجاز به اجراي طرح هاي پژوهشي تا اعتبار حداكثر  -2-1
در اختيار حوزه اداري و مالي واحد قـرار دهنـد كـه    ، طرح تصويب طرح و هنگام عقد قرارداد بايد يك فقره چك تضميني معادل بودجه مصوب

 . پس از اتمام طرح و انجام تعهدات به ايشان بازگردانده خواهد شد
 . ميزان حق التحقيق اعضاي هيئت علمي معادل حق التدريس آنان در دوره كارشناسي خواهد بود -3-1

 . رايج كشور مربوط در نظر گرفته مي شوددر واحدهاي خارج از كشور اين ميزان بر اساس پول  -تبصره
طرح هاي پژوهشي بر حسب بودجه و مرجع تصويب كننده و با در نظر گرفتن اندازه واحـدها بـه سـه    : بودجه و مرجع تصويب كننده -2ماده 

 : دسته تقسيم مي شوند
هند بود كه به منظـور تصـويب بايـد بـراي رئـيس      ريال خوا 000/000/100 مجاز به ارائه طرح هاي پژوهشي تا اعتبار، واحدهاي كوچك -1-2

نظارت و در نهايت تاييـد گـزارش نهـايي بـر عهـده      ، تصويب، يك داور متخصصپس از تاييد طرح توسط . شوراي پژوهشي منطقه ارسال گردد
 . منطقه خواهد بود

از تاييد توسط يك داور متخصص بـه عهـده   ريال پس  000/000/50تصويب طرح هاي پژوهشي تا اعتبار ، در واحدهاي متوسط و بزرگ -2-2
 ريال پـس از كنتـرل در شـوراي پژوهشـي واحـد      000/000/150 تا 000/000/50طرح هاي پژوهشي بين  . شوراي پژوهشي واحد خواهد بود

شي منطقه ارسال شـده  به منظور تصويب به شوراي پژوه) نه داوري علمي پروپوزال، كنترل آئين نامه اي و نحوه تنظيم پروپوزال و ساختار آن(
 طرح هاي پژوهشـي بـيش از  . متخصص به عهده شوراي پژوهشي منطقه خواهد بودو تصويب اين دسته از طرحها پس از تاييد توسط يك داور 

) سـازمان مركـزي  ( ريال اين واحدها پس از كنترل در شوراي پژوهشي واحد بايد بطور مستقيم به معاونـت پژوهشـي دانشـگاه    000/000/150
 . تصويب گزارش نهايي طرح ها پس از انجام تعهدات به عهده مراجع تصويب كننده طرح خواهد بود. سال گرددار
توسـط  ، ريال پـس از تاييـد توسـط يـك داور متخصـص      000/000/150 طرح هاي پژوهشي تا سقف، در واحدهاي بسيار بزرگ و جامع -3-2

ريال پس از كنترل در شـوراي پژوهشـي واحـد     000/000/150با اعتبار بيش از شوراي پژوهشي واحد تصويب مي گردد و طرح هاي پژوهشي 
پس از انجـام تعهـدات بـه عهـده     تصويب گزارش نهايي طرح ها . ارسال گردد) سازمان مركزي( بايد بطور مستقيم به معاونت پژوهشي دانشگاه

 . مرجع تصويب كننده خواهد بود
ه رشته و تخصص وي با موضوع علمي طرح تحت ارزيابي مطابقت داشته و رتبه علمـي وي از  منظور از داور متخصص عضو هيات علمي است ك

 . رتبه علمي پيشنهاد دهنده طرح باالتر بوده يا در صورت هم رتبه بودن داراي سابقه پژوهشي بيشتري باشد



 : موارد فوق به شكل جدول زير ارائه مي گردد، به منظور تسهيل

 ل تصويببودجه و مح اندازه واحد
 ميليون ريال 100بيش از ميليون ريال100تا

 ---------- منطقهكوچك

 ميليون ريال 150بيش از  ميليون ريال150تا50بينميليون ريال50تا  متوسط و بزرگ
 سازمان مركزي منطقه واحد

 ميليون ريال 150بيش از ميليون ريال150تا بسيار بزرگ و جامع
 مركزي سازمان واحد

 
 . ارسال مي گردد) سازمان مركزي( تمام طرح هاي پژوهشي واحدهاي خارج از كشور بطور مستقيم به معاونت پژوهشي دانشگاه -4-2
مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي به دليل نداشتن ساختار پژوهشي مستقل بايد توسط واحدهاي متـولي خـود عمـل نماينـد و سـقف       -5-2

 . ريال خواهد بود 000/000/50پژوهشي آنها حداكثر تا اعتبار طرح هاي 
بررسي خواهد ) سازمان مركزي( طرح هاي پژوهشي مربوط به روساي شوراي پژوهشي و دبيران مناطق در معاونت پژوهشي دانشگاه -1 تبصره

ريـال در سـازمان مركـزي     000/000/50ريـال در منطقـه و بـيش از     000/000/50 طرح هاي پژوهشي روسا و معاونين واحدها تا اعتبـار . شد
طرح از موضـوع تبصـره   ، چنانچه مرجع رسيدگي كننده حداكثر ظرف مدت سه ماه نتواند به اين دسته از طرح ها پاسخ دهد. بررسي مي گردد
 . خارج مي گردد

مجري مـي باشـد نمـي توانـد هـر دو      هر عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه كه به طور هم زمان مجاز به اجراي دو طرح به عنوان  -2تبصره 
 . ريال انتخاب نمايد 000/000/50 طرح خود را از طرح هاي كمتر از

 : گروه زير قابل اجرا است 4اجراي طرح هاي تحقيقاتي در  -3ماده 
 . م مي شودبا رويكرد شناسايي و حل مسائل و مشكالت دانشگاه كه به سفارش واحدها و پيشنهاد اعضاي هيئت علمي انجا: گروه اول
 . اختراع و اكتشاف و چاپ كتاب، توليد علم يا تكميل آن، نوآوري، با رويكرد فن آوري: گروه دوم
 . نقد و مناظره علمي، با رويكرد نظريه پردازي: گروه سوم

 با رويكرد تجاري سازي پژوهش ها: گروه چهارم
 . ائه و انجام مي شودطرح هاي پژوهشي گروه دوم تا چهارم بر اساس نيازهاي دانشگاه ار

در قرارداد طرح هاي پژوهشي قيد رويكردهاي مذكور به طور مشخص ضروري اسـت و طـرح هـاي پژوهشـي خـارج از رويكردهـاي        -1 تبصره
 . مذكور بايد به تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه برسد

براي هر ) با حذف فرايند داوري گزارش هاي دوره اي( رطرح و تسريع امو به منظور نظارت بيشتر در اجراي: ناظر طرح هاي پژوهشي -4 ماده
ناظر هر طرح از اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي يا ساير دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي است كـه در  . ناظر در نظر گرفته مي شود، طرح

 . ح پژوهشي را عهده دار استارتباط با موضوع طرح داراي تخصص و تجربه كافي بوده و وظيفه نظارت بر حسن اجراي طر
ناظر هر طرح پژوهشي توسط مرجع تصويب كننده طرح انتخاب مي شود كه از نظر رتبه علمي بايـد بـاالتر از مجـري طـرح باشـد و در       -1-4

 . موارد استثنايي و شرايط خاص در صورت هم رتبه بودن بايد فعاليت ها و سوابق پژوهشي بيشتري داشته باشد
درصد بودجه طرح خواهد بود بطوريكه پس از پيش بينـي بودجـه كـل طـرح توسـط       10به عنوان حق الزحمه ناظر هرطرح  حق نظارت -2-4

در واقـع حـق   . به عنوان حق نظارت به جمع هزينـه هـا افـزوده مـي شـود     ) به اضافه بودجه پيش بيني شده( درصد بودجه 10، پيشنهاد دهند
 . دجه پژوهشي واحد تامين خواهد شدمستقل از بودجه طرح بوده و از بو، نظارت

اظهار نظر درباره گزارش دوره اي و نهايي نظارت حين اجرا تـا پايـان   ، امضاء قرارداد، وظايف ناظر عبارت است از بررسي كامل پيشنهادها -3-4
 . طرح



در اين صورت حق نظـارت پرداخـت   ، تسفارش دهنده اس) بخش( از واحد، اين آئين نامه 3ناظر طرح هاي پژوهشي گروه اول ماده  -1 تبصره
 . نخواهد شد

 . طرح هاي پژوهشي كه مجري آنها داراي رتبه علمي استادي يا دانشياري هستند نياز به ناظر ندارند -2تبصره 
نـاطق بـه   انتخاب ناظر از هيئت رئيسه واحدها با تاييد رئيس شوراي پژوهشي منطقه و انتخاب روساي شوراي پژوهشـي و دبيـران م   -3تبصره 

 . عنوان ناظر با تاييد معاونت پژوهشي سازمان مركزي خواهد بود
روساي شوراي پژوهشـي  ، باشند و اعضاء هيئت رئيسه واحدهااعضاء هيئت علمي مي توانند به طور هم زمان ناظر سه طرح پژوهشي  -4 تبصره

 . دو دبيران مناطق بطور هم زمان حداكثر مي توانند ناظر دو طرح پژوهشي باشن
 : نحوه تخصيص بودجه مصوب طرح هاي پژوهشي -5ماده 

 : درصد از بودجه طرح به مجري پرداخت مي گردد 35پس از تصويب طرح و انعقاد قرارداد  -1-5
وزه تحويل گزارش دوره اي به حـ ، در مواردي كه مجري استاد يا دانشيار است( پس از اجراي نيمي از طرح و تاييد گزارش دوره اي توسط ناظر

بودجه منوط به تاييد گزارش نهـايي توسـط نـاظر و     درصد باقيمانده 25درصد ديگر از بودجه قابل پرداخت خواهد بود و  40) پژوهشي مربوطه
 . انجام تعهدات طرح توسط مجري خواهد بود

بقي پس از خاتمه طـرح و انجـام   درصد از طرح پرداخت شده و ما 50نيمي از حق نظارت هر طرح پژوهشي پس از اجراي موفقيت آميز  -2-5
 . تعهدات ناظر قابل پرداخت خواهد بود

بـه ايـن منظـور بايـد مبلغـي      . حق الزحمه داوران طرح هاي پژوهشي بايد به صورت نقدي و در چارچوب مقررات دانشگاه پرداخت گردد -3-5
ارشناس حوزه پژوهش واحدها و مناطق قرار بگيـرد و بـه صـورت زيـر     متناسب با حجم طرح هاي پژوهشي به عنوان تنخواه گردان در اختيار ك

 : اقدام گردد
اعضاي هيئت علمي متخصص و مجرب را به منظـور ارزيـابي طـرح هـاي پژوهشـي      ، واحدها و مناطق بايد با تشكيل بانك اطالعاتي داوران -1

فراخوانده شوند تا ضمن تسـريع در امـر داوري حـق الزحمـه بـه       انتخاب نمايد و داوران طرح ها تا حد امكان به طور حضوري به حوزه پژوهش
 . صورت نقدي و بر اساس سند مالي به ايشان پرداخت گردد

بديهي است حق الزحمه پرداختي بايد توسط واحـدي  . مناطق موظف هستند راساً اقدام به پرداخت حق الزحمه داوران برگزيده خود نمايند -2
 . منطقه بازپرداخت گردد و اين امر فقط به منظور تسريع امور از طريق منطقه انجام مي شودكه طرح متعلق به آن است به 

 . كارشناس حوزه پژوهش بايد ظرف مدت دو ماه مبلغ تنخواه را تسويه نموده و مجدداً براي احياء آن اقدام نمايد -3
درصد از كل  2كننده مشمول جريمه بوده و به ازاي هر ماه دير كرد تاخير در اتمام طرح بدون مجوز تمديد قرارداد از مرجع تصويب  -1تبصره 

قابل ذكر است زمان اجراي هر طرح پژوهشي فقط يـك بـار و حـداكثر بـه     . خواهد شدبه عنوان جريمه كسر ) منهاي حق نظارت( مبلغ قرارداد
 . ماه قابل تمديد خواهد بود 6مدت 

و يا اخذ هـر گونـه   مشروط به اينكه اقدام الزم براي ارسال مقاله به منظور چاپ ( يا چاپ مقاله زمان انتظار به منظور دريافت پذيرش -2تبصره 
به عنوان مدت اجراي طرح محسوب نشده و به ايـن منظـور نيـازي بـه     ) اين آئين نامه توسط مجري صورت گرفته باشد 6مجوز مربوط به ماده 
 . تمديد قرارداد نيست

 : تعهدات هر طرح پژوهشيدستاوردها و ، نتايج -6ماده 
طرح هاي پژوهشي مربوط به حل مسائل و مشكالت دانشگاه كه به سفارش واحدها و يا پيشنهاد اعضاي هيئت علمي اجرا مي شود بايـد   -1-6

 . ريف شده استمنجر به ارائه راه كار و حل مشكل مورد نظر و يا رسيدن به نتايجي باشد كه مورد توافق واحد با مجري بوده و تعهد مجري تع
ريـال بايـد    000/000/50 درباره طرح هاي پژوهشي كه با هدف نوآوري و توليد علم اجرا شده اند نتايج طرح هـاي پژوهشـي تـا اعتبـار     -2-6

ر بـين  نتايج طرح هاي بـا اعتبـا  . بصورت يك مقاله علمي حداقل در همايش هاي ملي يا بين المللي و يا نشريات علمي معتبر داخلي ارائه گردد
پژوهشـي ارائـه شـود و نتـايج     -ترويجي يا يك مقاله علمي-ريال بايد بصورت دو مقاله علمي در مجالت علمي 000/000/100تا  000/000/50



-و يا دو مقالـه علمـي   ISCيا  ISIريال بايد در قالب يك مقاله علمي در مجالت با نمايه  000/000/100طرح هاي پژوهشي با اعتبار بيش از 
 . به چاپ برسدپژوهشي 

طرح هاي پژوهشي با هدف چاپ كتاب بايد مجوز الزم براي انتشار كتاب حاصل از طرح زا از دفتر گسترش توليد علم معاونت پژوهشـي   -3-6
 . كسب نموده و به عنوان انجام تعهدات طرح ارائه نمايند) سازمان مركزي( دانشگاه

ريـال بـه    000/000/50نتايج طرح هاي پژوهشـي تـا اعتبـار    ، ردازي و نقد اجرا شده انددر مورد طرح هاي پژوهشي كه با هدف نظريه پ -4-6
پژوهشي يـا تائيديـه   -يا دو مقاله علمي ISIريال يك مقاله  000/000/100 پژوهشي يا تاييد پيش كرسي و تا اعتبار –يك مقاله علمي صورت 

 . كرسي نهايي ارائه خواهد بود
ا هدف اختراع و اكتشاف الزم است تائيديه علمي اختراع يا اكتشـاف حاصـل از طـرح از سـازمان پژوهشـهاي      درباره طرح هاي پژوهشي ب -5-6

 . صنعتي كشور يا شوراي رهبردي ثبت و حمايت از اختراعات دانشگاه به عنوان انجام تعهدات طرح ارائه گردد-علمي
ذب سرمايه براي دانشگاه انجام مي شوند براي اعالم خاتمه طرح به طرح هاي پژوهشي كه با هدف تجاري شدن و كسب امتياز مادي و ج -6-6

در ضمن ميزان سهم الشركه دانشـگاه و مجـري بايـد بـه     . نياز دارند) CAST( تاييد مركز علوم و فن آوري هاي پيشرفته دانشگاه آزاد اسالمي
 . تاييد مرجع تصويب كننده برسد

اجـرا مـي شـود بايـد تائيديـه الزم را از دفتـر فنـاوري        ) سخت افزاري و نرم افـزاري ( آوري فن) رويكرد( طرح هاي پژوهشي كه با هدف -7-6
 . اطالعات و ارتباطات معاونت پژوهشي سازمان مركزي اخذ نمايند

و  در ضـمن اختـراع  . مقاله حاصل از طرح بايد به نام مجري طرح به عنوان نفر اول و تحت عنوان واحـد دانشـگاهي بـه چـاپ برسـد      -1تبصره 
 . اكتشاف حاصل از طرح بايد به نام مجري و دانشگاه با ذكر سهم الشركه به ثبت برسد

هيچ ، چنانچه مجري طرح پژوهشي نتواند به تعهدات خود عمل نمايد ملزم به بازپرداخت كل بودجه طرح به صندوق پژوهشي بوده – 2تبصره 
چنانچه در موارد خـاص  . جاز به ارائه آن به عنوان سابقه پژوهشي خود نخواهد بودامتيازي از آن طرح به واحد تعلق نگرفته و مجري طرح نيز م

طرح به نتايج مورد نظر نرسد يا اجراي آن با ذكر داليل روشن امكان پذير نباشد مجري طرح مي تواند با تغيير رويكرد طـرح بـر اسـاس مفـاد     
بديهي است تصميم گيري درباره اين . ه منظور انجام تعهدات جديد اقدام نمايدنسبت به اجراي طرح مذكور ب، و با اعالم داليل توجيهي 3ماده 

 . يك بار براي هرطرح تحقيقاتي امكان پذير است به عالوه اين جا به جايي فقط. به عهده تصميم گيرنده ي مربوط خواهد بود، جابه جايي
 : نحوه ارسال اطالعات طرح هاي پژوهشي به سازمان مركزي -7ماده 

شده در سطح واحد و منطقه بالفاصله پس از تصويب و انعقاد قرارداد بايـد در سـايت طـرح هـاي     العات مربوط به هر طرح پژوهشي تصويب اط
بديهي است آن دسته از طرح هايي كه اختيار تصويب آنها با سـازمان مركـزي   . وارد شود http:Proposal.iau.ir دانشگاه به نشانيپژوهشي 

اطالعات ايـن دسـته از طـرح هـا را     ) سازمان مركزي( ال اطالعات از طريق سايت مذكور ندارد و دفتر امور پژوهشي دانشگاهاست نيازي به ارس
 . بطور مستقيم وارد سايت خواهد نمود

 . نحوه ارسال اطالعات از واحد به منطقه و از منطقه به سازمان مركزي خواهد بود
ت مذكور به عهده مرجع نصويب كننده گزارش نهاييت خواهد بـود و نيـازي بـه ارسـال مـدارك      اعالم خاتمه طرح هاي پژوهشي در ساي -1-7

 . مربوط به خاتمه طرح ها به سطوح باالتر نيست
 . نظارت طرح هاي پژوهشي عالوه بر مراجع تصويب كننده بر عهده سطوح باالتر نيز مي باشد -2-7

در . و بازگشت بودجه بـه صـندوق پژوهشـي خواهـد شـد     ) در هر مرحله( رح پژوهشيبديهي است عدم رعايت آئين نامه موجب عدم پذيرش ط
 . ضمن نحوه اجراي آئين نامه ها و توجه به مقررات پژوهشي در ارزيابي حوزه هاي پژوهشي واحدها و مناطق موثر خواهد بود

مـورخ   75384/87ا بـر اسـاس بخشـنامه شـماره     مالكيت و حفظ حقوق مادي و معنوي پديدآوردگان طرح هاي پژوهشي و نتايج آنه -8ماده 
 . خواهد بود و رعايت حقوق علمي دانشگاه در همه زمينه ها و نتايج طرح هاي پژوهشي الزامي است 29/7/87مورخ  251094/87و  22/3/81

 . به تصويب رسيده اند مشمول قوانين قبلي خواهند بود تمام طرح هاي پژوهشي كه قبل از اين تاريخ -9ماده 



بـا  ( قبلي كه فرم شماره صفر آنها در مناطق تصويب شـده اسـت  پژوهشي بررسي اعالم خاتمه و ثبت اطالعات گزارش نهايي طرح هاي  -تبصره
 . به خود مناطق واگذار مي گردد و نيازي به ارسال مدارك به سازمان مركزي نيست) كنترل دقيق تعهدات مجري

تبصره تنظيم شده است و نظارت بر حسن اجراي آن همچنين انجـام تعهـدات بـر عهـده مسـوولين       13ماده و  10اين آيين نامه در  -10ماده 
 . لذا الزم است در تمام موارد دقت كافي به عمل آيد، و روساي شوراي پژوهشي مناطق خواهد بودحوزه پژوهشي واحدها 



 جدول تعهدات مجري بر اساس رويكرد و بودجه طرح هاي پژوهشي
 

 تعهدات مجريبودجهطرح پژوهشي رويكردرديف

حل مسائل و مشكالت  1
ارائه راه كار و حل مشكل مورد نظر و رسيدن به نتايج  با هر بودجه اي دانشگاه

 مورد توافق واحد و مجري

2 
 نوآوري و توليد علم 

ارائه يك مقاله علمي حداقل در همايش هاي ملي يا  ميليون ريال 50تا اعتبار 
 نشريات علمي معتبر داخلي بين المللي و يا

 ميليون ريال 100تا  50بين 
ترويجي كه يكي  -ارائه دو مقاله علمي در مجالت علمي

باشد يا يك مقاله * از آنها مورد تاييد يكي از وزارتين 
 پژوهشي -در مجالت علمي 

 ميليون ريال 100بيش از 
يا دو  ISCيا  ISIارائه يك مقاله در مجالت با نمايه 

پژوهشي كه يكي از آنها مورد تاييد يكي  –قاله علمي م
 . از وزارتين باشد

ارائه مجوز انتشار كتاب حاصل از اجراي طرح از دفتر  با هر بودجه اي چاپ كتاب 3
 گسترش توليد علم معاونت پژوهشي سازمان مركزي

 نقد و مناظره، نظريه پردازي 4

 پژوهشي يا تاييد پيش كرسي –ارائه يك مقاله علمي  ميليون ريال 50تا 

 ميليون ريال 100تا 
پژوهشي كه يكي از آنها مورد  -ارائه دو مقاله علمي

 –تاييد يكي از وزارتين باشد يا يك مقاله علمي 
 پژوهشي به اضافه تاييد پيش كرسي

 ميليون ريال 100بيش از 
 –يا دو مقاله علمي  ISCيا  ISIارائه يك مقاله 

از آنها مورد تاييد يكي از وزارتين باشد پژوهشي كه يكي 
 . يا تاييديه كرسي نهايي

 با هر بودجه اي اختراع و اكتشاف 5
يا اكتشاف حاصل از طرح از ارائه تاييديه علمي اختراع 
صنعتي كشور يا شوراي  -سازمان پژوهش هاي علمي

 راهبردي ثبت و حمايت از اختراعات دانشگاه

ارائه تاييديه مركز علوم و فن آوري هاي پيشرفته  اي با هر بودجه تجاري سازي 6
 ) CAST( دانشگاه آزاد اسالمي

سخت افزاري و ( فن آوري 7
ارائه تاييديه دفتر فن آوري اطالعات و ارتباطات معاونت  با هر بودجه اي ) نرم افزاري

 پژوهشي سازمان مركزي
 .درمان و آموزش پزشكي است، ارت بهداشتوز تحقيقات و فن آوري و، منظور از وزارتين وزارت علوم

ی باد ا ش  و     ه 
 
 
 
 
 


