بسمه تعالی

آییننامه دستاورهای کاربردی اعضای هیات علمی
اردیبهشت 0011

ماده  -0هدف:
تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی به فعالیت جهت کسب دستاوردهای کاربردی و حل مسائل ملموس و بسنده نکردن آنها به
آموزش و پژوهش نظری.
ماده  -2تعریف دستاوردهای کاربردی:


تولید محصوالتی فناورانه در قالب نرم افزار یا سخت افزار در زمینه علوم و فناوریهای شناختی که پاسخگوی یک نیاز
عینی جامعه باشد.



طراحی و اثر سنجی پروتکلهای درمان شناختی ،توانبخشی و ارتقای شناختی افراد در سنین و گروههای مختلف.



طراحی ،بومیسازی و اعتباریابی آزمونهای شناختی.



ثبت رسمی پتنت یا اختراع در زمینه علوم و فناوریهای شناختی.

ماده  -3مراحل انجام کار:
 مرحله اول :پیشنهاد ایده
در این مرحله عضو هیات علمی ایده اولیه خود را با مسئول بخش پروژههای کاربردی مطرح مینماید.
 مرحله دوم :تصویب ایده

عضو هیات علمی پس از کسب نظر مسئول بخش پروژههای کاربردی ،ایده خود را در قالب یک پروپوزال تشریح و به شورای
تخصصی بررسی طرحهای کاربردی ارایه میدهد .شورای تخصصی متشکل از پنج تا هفت نفر از افراد صاحب نظر در علوم،
فناوری ،خدمات شناختی ،به عالوه معاون آموزش و پژوهش موسسه ،مسئول بخش پروژههای کاربردی ،مسئول شتابدهنده
و کارشناس کسب و کار است که به دعوت رئیس موسسه به عضویت شورا در میآیند .هنگام بررسی هر پروپوزال ،شرکت
عضو هیات علمی صاحب ایده در شورای تخصصی الزامی است و شورا پس از بحث و بررسی ،یکی از تصمیمات زیر را خواهد
گرفت:
الف) رد طرح به دالیل نداشتن نوآوری ،عدم قابلیت اجرا ،کاربردی نبودن ،عدم پاسخگویی به یک نیاز واقعی جامعه،
پرهزینه بودن و نبود منابع مالی الزم برای اجرای آن .شورای تخصصی باید دلیل رد طرح را کتباً و به صورت روشن
به پیشنهاد دهنده اعالم کند.
ب) اصالح طرح :شورا ممکن است پروپوزال را قابل اصالح بداند .در این صورت شورا باید اصالحات مورد نیاز را به
صورت کتبی به پیشنهاد دهنده ارائه کند و به او بین یک تا سه ماه برای اصالح طرح فرصت دهد.
ج) قابل تایید :در این حالت ،شورا طرح را به تایید میرساند و پیشنهاد دهنده میتواند کار بر روی آن را آغازکند.
در این صورت ،طرح مورد تایید در معاونت آموزش و پژوهش موسسه به ثبت خواهد رسید.


مرحله سوم :تشکیل تیم:
در این مرحله پیشنهاد دهنده ،تیم مورد نظر خود را از بین اعضای هیات علمی موسسه ،دانشجویان و سایر افراد توانمند
خارج از موسسه ،از جمله یک کارشناس کسب و کار انتخاب میکند .اولویت در تشکیل تیم با اعضای هیات علمی و دانشجویان
موسسه است .همچنین حضور افرادی از رشتههای مختلف به تناسب موضوع طرح ضروری است .تیم تشکیل شده باید به
تایید شورای تخصصی برسد و اسامی اعضای تیم و هدف تیم در معاونت آموزش و پژوهش موسسه ثبت شود.

 مرحله چهارم :اجرا
مراحل اجرایی طرح بسته به ماهیت آن متفاوت است و میتواند شامل موارد زیر باشد:
 انجام مطالعات اولیه و تدوین دقیق طرح
 گذراندن دوره پیش شتابدهی در شتابدهنده شناختی موسسه

 گذراندن دوره شتابدهی و تولید نمونه در شتابدهنده شناختی موسسه
 کسب مجوز کمیته اخالق برای تحقیقات انسانی

 تولید نمونه نهایی فناوری یا پروتکل خدماتی ،آزمون و واگذاری آن به یک موسسه موجود
 تشکیل یک استارت آپ برای تجاری سازی محصول

 تشکیل یک شرکت دانشبنیان و جذب منابع مالی صندوقها
 دعوت سرمایه گذاران خطرپذیر برای خرید سهام شرکت
گزارش انجام کلیه مراحل باید به طور منظم و مکتوب به اطالع معاونت آموزش و پژوهش برسد.

ماده  -0امتیاز پروژههای کاربردی:
اعضای هیات علمی موسسه میتوانند در یکی از بخشهای زیر فعال بوده و از امتیازات ویژه طرحهای کاربردی استفاده
کنند .امتیاز طرح های کاربردی مطابق جدول زیر محاسبه خواهد شد .بررسی کیفیت و میزان پیشرفت طرح و تعیین میزان
امتیاز آن بر عهده شورای تخصصی است.
مراحل پیشرفت

مدت هر مرحله

پیشنهاد دهنده طرح

عضو تیم

تصویب پروپوزال و تشکیل تیم

دو ماه

بدون امتیاز

بدون امتیاز

دوره پیششتابدهی

سه ماه

بدون امتیاز

بدون امتیاز

دوره شتابدهی

سه ماه

بدون امتیاز

بدون امتیاز

ارایه نمونه اولیه محصول

چهار ماه

 2امتیاز

بسته به نقش حداکثر تا یک امتیاز

تجاری سازی محصول

شش ماه

 ۴امتیاز

بسته به نقش حداکثر تا یک و نیم امتیاز

در ازای هر چهار امتیاز به دست آمده از جدول فوق یک پایهی اضافۀ ترفیعی به فرد تعلق میگیرد .امتیازهای سالهای مختلف قابل
جمع هستند و هر امتیاز تنها یک بار قابل استفاده است.
ماده  -5تامین بودجه:
برای تامین هزینههای اجرای پروژه ،موسسه میتواند با ارسال پروپوزال طرح از منابع زیر درخواست کمک کند.
 ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
 برنامه  Brainvestصندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیالن
 صندوق نوآوری و شکوفایی

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
 دستگاههای دولتی و بنگاههای خصوصی

 صندوق علم و سالمت موسسه مطالعات علوم شناختی
 پارک فناوری پردیس
این آیین نامه در  5ماده در تاریخ 0۴00/2/30در جلسه هیأت رئیسه موسسه آموزش عالی علوم شناختی به تصویب رسید.

