
 
 شده مرتبط با فناوری نانوهای دفاعنامهحمایت از پایان

 

عمومی یا دکتری تخصصی که از ابتدای  یارشد، دکتراساتید راهنما و دانشجویان مقطع کارشناسی

 هتوسع ستاد تشویقی هایحمایت توانند برای دریافتاند، مینامه دفاع کردهاز پایان 1401سال 

 :نمایند اقدام زیر شرح به نانو فناوری

 

 مشمولین:

کی از یو در صورت دستیابی به حداقل  نامه مرتبط با فناوری نانومتقاضیان پس از دفاع از پایان

 باشند:محسوب شود، مشمول این حمایت می نامهدستاورد منتج از پایانکه به عنوان  موارد زیر

 ؛PCTمبنی بر قابلیت ثبت کانون پتنت ایرانتاییدیه از  -1

 که مرجع استعالم آن، ستاد باشد؛ به نحوی بت اختراع داخلیث -2

 ؛اثبات مفهومی ایده یک محصول در آزمایشگاه با تایید ستاد -3

برای  ISIمقاله  2ارشد و حداقل برای دانشجویان کارشناسی  ISIمقالهانتشار حداقل یک  -4

 منتشر شده باشد؛ IFدانشجویان دکتری تخصصی که ضروری است در نشریات دارای 

ریات نش نامه درکه مقاله چاپ شده منتج از پایاندانشجویان دکتری تخصصی در صورتی -

وانند تداشته باشند، با یک مقاله نیز می« د»و یا « ج»، «ب»، «الف»ر گروه د ستادمنتخب 

 .مند شونداز این حمایت بهره

، IF رغم نداشتن، علی«و»و « ه»در گروه  نشریات منتخب ستاد مقاالت منتشر شده در -

 .نامه برای دریافت این حمایت قابل قبول هستندپایانبه عنوان دستاورد منتج از 

 

 

 

 مدارک:

 یمیل نمایند:ا ano.irn@hrdc متقاضیان برای دریافت این حمایت باید مدارک زیر را به آدرس

 نامه؛فایل نهایی پایان -1

 نامه؛تصویر گواهی دفاع از پایان -2

 (؛۷د راهنما )فرم پیوست استانامه توسط فرم تایید ارتباط دستاورد با پایان -3

 ؛(8)فرم پیوست  نامه(فرم معرفی وضعیت فنی محصول )فرم وضعیت پایان -4

 نامه، یکی از موارد زیر:با توجه به نوع دستاورد پایان -5
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 فایل مقاله/ مقاالت منتشر شده؛ -

 ؛PCT تصویر تاییدیه از کانون پتنت ایران مبنی بر قابلیت ثبت -

 ثبت اختراع داخلی؛ تصویر گواهی -

 (.9)فرم پیوست  فرم معرفی اثبات مفهومی ایده یک محصول در آزمایشگاه -

 

 را دریافت کنید. هاپیوستتوانید با مراجعه به لینک زیر می
 

 های پیوستفرم

 

 میزان حمایت:

 :شوندحمایت میها در یکی از سه سطح زیر نامهپایان

 

 های حوزه فناوری نانو؛نامهپایان همه :یک سطح *

 

ها نسبت به سطح میزان حمایت های صنعتی کهنامهدار و پایانهای اولویتنامهپایان :دو سطح *

 (؛دارموضوعات اولویتلیست ) گرددبرابر می 1.5 یک،

 

ها نسبت محور که میزان حمایتهای محصولنامههای موضوع ویژه و پایاننامهپایان :سه طحس *

 (.محورهای محصولنامهپایانو  لیست موضوعات ویژه)گردد برابر می 2به سطح یک، 

 

 رزیسطح یک )مبالغ به میلیون ریال(، به شرح جدول  یشدههای دفاعنامهمیزان حمایت از پایان

 .است

 

 مجموع پژوهانه آزمایشگاهی استاد راهنما حمایت نقدی دانشجو مقطع

 40 10 30 و دکتری عمومی کارشناسی ارشد

 80 20 ۶0 دکتری تخصصی
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 سواالت متداول:

برای  توانندبررسی یا تایید نشده است نیز می آیا متقاضیانی که پروپوزال آنها قبالً -

 شده اقدام نمایند؟نامه دفاعدریافت حمایت پایان

ده شنامۀ دفاعحمایت پایان تنهااست در این موارد، در صورت تایید درخواست،  تاکیدالزم به  بله.

 گیرد.های مربوط به پروپوزال به ایشان تعلق نمیشود و حمایتمشمول متقاضی می

 

 ؟شودنامه با فناوری نانو چگونه مشخص میارتباط پایان -

، ها شامل روش، نتایج و دستاوردهانامهنامه با فناوری نانو بر اساس محتوای پایانارتباط موضوع پایان

باید و  نامه نیستدرج کلمه نانو در عنوان پایانمالک  شود. لذاط کمیته علمی ستاد بررسی میتوس

 .نامه با فناوری نانو مشهود باشددر نتایج و دستاوردها، ارتباط موضوعی پایان

 

 آیا برای ارائه درخواست، محدودیت زمانی وجود دارد؟ -

ذشته نامه آنها گاز تاریخ دفاع پایان سالحداکثر یکشود که این حمایت مشمول متقاضیانی میبله؛ 

 .باشد

 
 

 اطالعات بیشتر

  
   

   

   

 

Tel: 021-63105 

Email: hrdc@nano.ir 
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