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 دستاورهای کاربردی اعضای هیات علمی نامهآیین

 0011اردیبهشت   

 

 هدف:  -0ماده 

جهت کسب دستاوردهای کاربردی و حل مسائل ملموس و بسنده نکردن آنها به تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی به فعالیت 

 نظری. و پژوهش آموزش

 

 :تعریف دستاوردهای کاربردی -2ماده 

 های شناختی که پاسخگوی یک نیاز علوم و فناوری تولید محصوالتی فناورانه در قالب نرم افزار یا سخت افزار در زمینه

 عینی جامعه باشد. 

 های مختلف.های درمان شناختی، توانبخشی و ارتقای شناختی افراد در سنین و گروهطراحی و اثر سنجی پروتکل 

 های شناختی.آزمونسازی و اعتباریابی طراحی، بومی 

 های شناختی.بت رسمی پتنت یا اختراع در زمینه علوم و فناوریث 

 مراحل انجام کار: -3ماده 

  :ایده پیشنهادمرحله اول 

 نماید. مطرح می های کاربردیپروژه سئول بخشدر این مرحله عضو هیات علمی ایده اولیه خود را با م 

 مرحله دوم: تصویب ایده 



 خود را در قالب یک پروپوزال تشریح و به شورای  ، ایدههای کاربردیپروژه مسئول بخشعضو هیات علمی پس از کسب نظر  

 تا هفت نفر از افراد صاحب نظر در علوم،  پنجدهد. شورای تخصصی متشکل از ارایه میهای کاربردی بررسی طرحتخصصی     

 مسئول شتابدهنده های کاربردی، معاون آموزش و پژوهش موسسه، مسئول بخش پروژهبه عالوه ، خدمات شناختی ،فناوری    

 بررسی هر پروپوزال، شرکت  آیند. هنگاممی یس موسسه به عضویت شورا درئاست که به دعوت ر و کارشناس کسب و کار    

 تصمیمات زیر را خواهد  سی، یکی ازعضو هیات علمی صاحب ایده در شورای تخصصی الزامی است و شورا پس از بحث و برر    

 گرفت:     

گویی به یک نیاز واقعی جامعه، نوآوری، عدم قابلیت اجرا، کاربردی نبودن، عدم پاسخ نداشتنبه دالیل  الف( رد طرح

پرهزینه بودن و نبود منابع مالی الزم برای اجرای آن. شورای تخصصی باید دلیل رد طرح را کتباً و به صورت روشن 

 پیشنهاد دهنده اعالم کند.  به

شورا ممکن است پروپوزال را قابل اصالح بداند. در این صورت شورا باید اصالحات مورد نیاز را به  ب( اصالح طرح:

 بین یک تا سه ماه برای اصالح طرح فرصت دهد.  ه کند و به او ئصورت کتبی به پیشنهاد دهنده ارا

تواند کار بر روی آن را آغازکند. رساند و پیشنهاد دهنده میرا به تایید می در این حالت، شورا طرح ج( قابل تایید:

 در این صورت، طرح مورد تایید در معاونت آموزش و پژوهش موسسه به ثبت خواهد رسید. 

 

 مرحله سوم: تشکیل تیم: 

دانشجویان و سایر افراد توانمند در این مرحله پیشنهاد دهنده، تیم مورد نظر خود را از بین اعضای هیات علمی موسسه، 

کند. اولویت در تشکیل تیم با اعضای هیات علمی و دانشجویان انتخاب می ، از جمله یک کارشناس کسب و کارخارج از موسسه

های مختلف به تناسب موضوع طرح ضروری است. تیم تشکیل شده باید به موسسه است. همچنین حضور افرادی از رشته

 برسد و اسامی اعضای تیم و هدف تیم در معاونت آموزش و پژوهش موسسه ثبت شود. صی شورای تخصتایید 

 مرحله چهارم: اجرا 

 تواند شامل موارد زیر باشد:و می مراحل اجرایی طرح بسته به ماهیت آن متفاوت است 

 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 

  تحقیقات انسانیکسب مجوز کمیته اخالق برای 

 به یک موسسه موجود و واگذاری آن آزمون ،پروتکل خدماتی یانهایی فناوری  تولید نمونه 

  محصول تجاری سازیبرای  استارت آپتشکیل یک 

 هابنیان و جذب منابع مالی صندوقتشکیل یک شرکت دانش 

 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. 

 



 های کاربردی:پروژه امتیاز -0ماده 

 

استفاده های کاربردی از امتیازات ویژه طرح بوده و های زیر فعال در یکی از بخش توانندمیاعضای هیات علمی موسسه 

های کاربردی مطابق جدول زیر محاسبه خواهد شد. بررسی کیفیت و میزان پیشرفت طرح و تعیین میزان . امتیاز طرحکنند

 شورای تخصصی است.  امتیاز آن بر عهده

 

 عضو تیم پیشنهاد دهنده طرح مدت هر مرحله مراحل پیشرفت

 بدون امتیاز بدون امتیاز دو ماه تصویب پروپوزال و تشکیل تیم

 بدون امتیاز بدون امتیاز سه ماه شتابدهیدوره پیش

 بدون امتیاز بدون امتیاز سه ماه دوره شتابدهی

 یک امتیازا نقش حداکثر تبسته به  امتیاز 2 ماه چهار محصول ارایه نمونه اولیه

 تیازام و نیم یک بسته به نقش حداکثر تا امتیاز ۴ ماه شش تجاری سازی محصول

ل های مختلف قابگیرد. امتیازهای سالبه فرد تعلق می یترفیع ۀی اضافدر ازای هر چهار امتیاز به دست آمده از جدول فوق یک پایه

 جمع هستند و هر امتیاز تنها یک بار قابل استفاده است. 

 تامین بودجه: -5ماده 

 . تواند با ارسال پروپوزال طرح از منابع زیر درخواست کمک کندموسسه می ،پروژههای اجرای برای تامین هزینه 

 ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 

  برنامهBrainvest گیالن غیردولتی فناوری و پژوهش صندوق 

  شکوفایی و صندوق نوآوری 

 و فناوران کشور صندوق حمایت از پژوهشگران 

 های خصوصیهای دولتی و بنگاهدستگاه 

 مطالعات علوم شناختیموسسه  صندوق علم و سالمت 

 پارک فناوری پردیس 

 رسید. تصویب موسسه آموزش عالی علوم شناختی به  هیأت رئیسهجلسه  در30/2/0۴00 تاریخ در ماده 5 در نامه آیین این


