آییننامه حمایت از «طرحهای کاربردی دانشجویان در قالب
رساله/پایاننامه»
مقدمه
دفتر طرحهای کاربردی موسسه آموزش عالی علوم شناختی به منظور بهرهگیری از توان و ظرفیت بالقوه دانشجویان
در انجام تحقیقات و طرحهای کاربردی از رساله/پایان نامههای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد موسسه
حمایت بهعمل میآورد.

ماده  -1هدف
 -1ارتقاء کیفیت و سودمندی رساله/پایاننامههای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد.
 -2تشویق دانشجویان به انتخاب موضوعات کاربردی در رساله/پایاننامه خود.
ماده  -3شرایط دریافت حمایت
 -1پیشنهاده رساله/پایاننامه ،حاوی دستاوردی کاربردی باشد.
 -2پیشنهاده ،مراحل تصویب خود را در موسسه گذرانده باشد.

ماده  -4تعریف دستاوردهای کاربردی
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 -1تولید محصوالتی فناورانه در قالب نرمافزار یا سختافزار در زمینه علوم و فناوریهای شناختی که
پاسخگوی یک نیاز عینی جامعه باشد.
 -2طراحی و اثرسنجی پروتکلهای درمان شناختی ،توانبخشی و ارتقای شناختی افراد در سنین و گروههای
مختلف.
 -3طراحی ،بومیسازی و اعتباریابی آزمونهای شناختی.
 -4ثبت رسمی پتنت یا اختراع در زمینه علوم و فناوریهای شناختی.
تبصره  :1دستاورد کاربردی رساله/پایاننامه متعلق به موسسه آموزش عالی علوم شناختی است .هیچ شخصیت
حقیقی یا حقوقی بدون کسب اجازه از موسسه آموزش عالی علوم شناختی حق فروش و ادعای مالکیت مادی یا
معنوی بر آن یا ثبت اختراع از آن را ندارد.

ماده  -5مراحل تصویب و دریافت حمایت
 -1تنظیم پیشنهاده رساله/پایاننامه در قالب فرم پیشنهاده مصوب موسسه آموزش عالی علوم شناختی.
 -2تصویب پیشنهاده در گروه آموزشی و سپس در هیئت رئیسه موسسه و نهایتاً در شورای تخصصی.
 -3ارسال اسکن پیشنهاده به همراه اسکن تصویبنامه رساله/پایاننامه به ایمیل دفتر طرحهای کاربردی به
آدرس  appliedreseach@icss.ac.irبا موضوع «حمایت از طرحهای کاربردی دانشجویان».
تبصره  :1پیشنهاده رساله/پایاننامههایی که قبالً به تصویب هیئت رئیسه موسسه رسیده است نیز میتواند همین
مسیر را طی کند ،به شرط آنکه بیش از  3ماه از تصویب آن نگذشته باشد.
 -4تنظیم قرارداد دریافت حمایت.
 -5مدت اجرای قرارداد برای مقطع کارشناسی ارشد ،از تاریخ عقد قرارداد حداکثر یک سال و نیم و برای
مقطع دکتری دو سال و نیم میباشد.
تبصره  :2الزم است دانشجو گزارش روند پیشرفت تحقیقات خود را هر سه ماه یکبار به صورت کتبی که به
تایید استاد راهنمای او رسیده باشد ،به دفتر طرحهای کاربردی ارائه نموده ،در صورت نیاز ،در جلسات بررسی
گزارش مذکور حضور یابد.
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 -6چنانچه در فرایند انجام و اتمام به موقع رساله /پایاننامه خللی ایجاد شود ،دانشجو موظف است قبل از
اتمام مدت قرارداد دالیل تاخیر و تاریخ احتمالی پایان طرح خود را به صورت کتبی به دفتر طرحهای
کاربردی اطالع دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.
 -7هر استاد راهنما میتواند حداکثر برای دو رساله و دو پایاننامه تقاضای استفاده از حمایت از طرحهای
کاربردی را توصیه نماید و موارد دیگر منوط به خاتمه یافتن رساله/پایاننامههای تحت راهنمایی اوست
که از حمایت از طرحهای کابردی استفاده کردهاند.

ماده  -6مبلغ حمایت از رساله/پایاننامه
 -1مبلغ حمایت مالی از رساله/پایاننامه دانشجویی به شرح جدول ذیل میباشد:
ردیف

مقطع تحصیلی

مبلغ حمایت (ریال)

1

کارشناسی ارشد

50.000.000

2

دکتری

100.000.000

 -2مبلغ حمایت در سه مرحله پرداخت میگردد .مرحله اول ،پس از تنظیم قرارداد معادل  ،%35مرحله دوم
بعد از تایید کتبی استاد راهنما مبنی بر پیشرفت طرح به میزان  50درصد ،معادل  %25و مرحله آخر
پس از دفاع و تایید اداره آموزش معادل  %40خواهد بود.
این آییننامه در  6ماده 18 ،بند و  2تبصره در تاریخ  1400.12.9درجلسه هیأت رئیسه موسسه آموزش
عالی علوم شناختی به تصویب رسید.
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