
 
 مرتبط با فناوری نانو هاینامهدستاوردهای پایانحمایت از 

 

فعالیت دکتری تخصصی که  وعمومی  یارشد، دکترساتید راهنما و دانشجویان مقطع کارشناسیا

ه شد یا چاپ مقاله ت نمونه اولیه از محصولساخثبت اختراع، منتج به  ،نامهایشان در طی پایان

 :نمایند داماق زیر شرح به نانو فناوری توسعه ستاد تشویقی هایحمایت توانند برای دریافتمی باشد،

 

 مشمولین:

به  1401های مرتبط با فناوری نانو که پس از سال نامهاین حمایت به دستاوردهای منتج از پایان

ل از التحصیل، قبنامه فارغگیرد. همچنین، الزم است تاریخ دفاع از پایاندست آمده باشد، تعلق می

 .نباشد 1400سال 

و در صورت دستیابی به موارد زیر که به  نامه مرتبط با فناوری نانومتقاضیان پس از دفاع از پایان

 شوند:محسوب شود، مشمول حمایت می نامهدستاورد منتج از پایانعنوان 

  برای ثبت در یک کشور گرنت پتنت خارجی یا ارائه تاییدیه اقدام کانون پتنت ایران

 ا.مورد مجز ۲خارجی، تا حداکثر 

  محصول مجزا ۲ساخت نمونه اولیه محصول، تا حداکثر. 

 قاالتم ISI 1 منتشر شده در نشریاتQ 2 وQ  ارشد از برای کارشناسی: مقاله ۵تا حداکثر

مقاله(  ۵اولین مقاله و برای دکتری تخصصی، از دومین مقاله حمایت دستاورد )تا حداکثر 

 د.گیرتعلق می

 

 مدارک:

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

نامه دفاع شده، این فایل ارسال شده که برای حمایت پایان)در صورتی نامهفایل نهایی پایان -1

 ؛باشد، نیازی به ارسال مجدد آن نیست(

 نامه دفاع شده، این فایل ارسالکه برای حمایت پایان)در صورتی نامهدفاع از پایانتصویر گواهی  -۲

 ؛شده باشد، نیازی به ارسال مجدد آن نیست(

 (؛۷)پیوست نامه توسط استاد راهنما فرم تایید ارتباط دستاورد با پایان -3

 شوند: ارسال بایدبا توجه به نوع دستاورد، مدارک زیر همچنین 

 مقاله/مقاالت منتشر شده؛یل فا -
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شده خارجی یا تاییدیه اقدام کانون پتنت ایران برای ثبت در یک کشور صویر پتنت گرنتت -

 خارجی؛

 (.11پیوست ) فرم معرفی محصول -

 

تواند چند دستاورد باشد که برای دریافت حمایت نامه دانشجویی میاصل یک پایانح توجه:

 .جداگانه ثبت درخواست صورت گیردبایست به طور تشویقی هر دستاورد، می

 

 را دریافت کنید. هاپیوستتوانید با مراجعه به لینک زیر می
 

های پیوستفرم

 

 میزان حمایت:
 

 .است زیر)مبالغ به میلیون ریال(، به شرح جدول  نامهپایاندستاوردهای میزان حمایت از 

 دستاوردنوع 
میزان حمایت 

 از دانشجو

میزان حمایت 

 از استاد

گرنت پتنت خارجی یا ارائه تاییدیه اقدام کانون پتنت ایران برای ثبت در یک 

 کشور خارجی
۷۵ ۲۵ 

 ۲۵ ۷۵ ساخت نمونه اولیه محصول )مورد تایید واحد ارزیابی محصوالت ستاد(

 1۵ ۵ (JCR بر اساس) Q1 مقاله در نشریات

 10 ۵ (JCR بر اساس) Q2 در نشریاتمقاله 

 

که مقاله در نشریات منتخب ستاد چاپ شود، حمایت تشویقی مربوط به چاپ ر صورتید توجه:

ذکر شده، به نویسندگان پرداخت  نامهآیین مقاله در نشریات منتخب، به صورت جداگانه و براساس

 .شودمی
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 سواالت متداول:

 ی دفاع شده را دریافت نکرده باشندنامهحمایت از پروپوزال یا پایانآیا متقاضیانی که  -

 اقدام نمایند؟ نامهدستاوردهای پایانتوانند برای دریافت حمایت نیز می

 متقاضینامه مشمول های دستاورد پایاندر این موارد، در صورت تایید درخواست، تنها حمایت بله؛

 گیرد.به ایشان تعلق نمینامه دفاع شده و پایانهای مربوط به پروپوزال و حمایت شودمی

 

 ؟شودبا فناوری نانو چگونه مشخص میو دستاورد نامه ارتباط پایان -

اد توسط کمیته علمی ست آن وبا فناوری نانو بر اساس محتوای  و دستاورد نامهارتباط موضوع پایان

باید در نتایج و دستاوردها، ارتباط و  درج کلمه نانو در عنوان نیستمالک  شود. لذابررسی می

در ضمن باید دستاورد به صورت مستقیم  .با فناوری نانو مشهود باشدو دستاورد نامه موضوعی پایان

 نامه مرتبط باشد.با پایان

 

 محدودیت زمانی وجود دارد؟آیا برای ارائه درخواست،  -

از  کیبه هر  یابیدر صورت دست نامه،انیماه پس از دفاع از پا ۲4حداکثر تا  انیمتقاضبله؛ 

 .ندیبخش، درخواست خود را ثبت نما نیا یهاتیحما افتیدر یبرا توانندیفوق م یدستاوردها

 
 اطالعات بیشتر

 
   

   

   

 

Tel: 021-63105 

Email: hrdc@nano.ir 
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