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در قالب    انیدانشجو های کاربردی نامه حمایت از »طرحآیین

 «نامهانیپارساله/

 

 مقدمه 

  ان یبالقوه دانشجو  تیاز توان و ظرف  یر یگبه منظور بهره های کاربردی موسسه آموزش عالی علوم شناختی  دفتر طرح 

تحق انجام  موسسه  ارشد    یو کارشناس  یدکتر   انیجودانش  یهانامه  انیپارساله/از    یکاربرد   یهاطرحو    قات یدر 

   .آورد یعمل مبه  تیحما

 هدف  -1ماده 

   .ارشد یو کارشناس یدکتر  انیجودانش یهانامهان یپارساله/و سودمندی  تارتقاء کیفی -1

 .خود نامهپایان رساله/در   کاربردیانتخاب موضوعات  به  انیدانشجو  قیتشو -2

 حمایت  دریافتشرایط  -3ماده 

  .باشد کاربردی  یدستاورد  حاوی ،نامهان یپارساله/پیشنهاده   -1

 . ه باشد را در موسسه گذراندخود مراحل تصویب  ،پیشنهاده -2

 یکاربرد یدستاوردها فیتعر -4ماده 
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نرم  یمحصوالت  دیتول -1 قالب  در  زمسخت   ایافزار  فناورانه  در  فناور   علوم  نهیافزار  که    یشناخت  یهایو 

 .جامعه باشد ینیع  ازین  کی یپاسخگو

 ی هاو گروه   نیافراد در سن  یشناخت  یو ارتقا  یتوانبخش  ،یدرمان شناخت  یهاپروتکل   یو اثرسنج  یطراح -2

 .مختلف

 .یشناخت یهاآزمون ی ابیو اعتبار یسازی بوم ،یطراح -3

 .یشناخت یهای علوم و فناور نهیاختراع در زم ایپتنت  یثبت رسم -4

  ت ی شخص   چیاست. ه  یعلوم شناخت   یمتعلق به موسسه آموزش عال  نامهانیپارساله/  : دستاورد کاربردی1تبصره  

  ا ی  یماد  تیمالک   یحق فروش و ادعا  یعلوم شناخت  ی آموزش عال  موسسهبدون کسب اجازه از    یحقوق  ای  یقیحق

 ثبت اختراع از آن را ندارد.  ایبر آن  یمعنو

 حمایت و دریافت مراحل تصویب -5ماده 

   .موسسه آموزش عالی علوم شناختیمصوب  پیشنهاده در قالب فرم  نامهان یرساله/پا  پیشنهاده  تنظیم -1

 تخصصی.   شوراینهایتاً در و  و سپس در هیئت رئیسه موسسه یدر گروه آموزش  پیشنهاده  بیتصو -2

به    های کاربردی دفتر طرح  ل یمیابه  نامه  ان یرساله/پا  نامهبی به همراه اسکن تصو  پیشنهادهاسکن  ارسال   -3

 .  «انیدانشجو  یکاربرد یهاطرححمایت از با موضوع » appliedreseach@icss.ac.irآدرس 

 نیتواند همیم  زیاست ن   دهیرس   موسسههیئت رئیسه    بیبه تصو  که قبالً  هایینامهانیرساله/پا  پیشنهاده:  1تبصره  

 آن نگذشته باشد.  بی ماه از تصو 3از   شیکه بآن  کند، به شرط یرا ط ریمس

 . دریافت حمایتقرارداد  تنظیم -4

  برای   و   نیم  و  سال  یک   حداکثر  قرارداد  عقد  تاریخ  از   ارشد،  کارشناسی  مقطع  برای   قرارداد  اجرای   مدت  -5

 . باشدمی نیم و سال دو  دکتری  مقطع

که به   کتبی  صورت   به  یکبار  ماه  سه  هر  را  ات خودتحقیق  پیشرفت  روند  گزارش  دانشجو  است  الزم:  2  تبصره

  بررسی   جلسات   در  نیاز،  صورت   در  ،نموده  ارائههای کاربردی  طرح  دفتر  به  رسیده باشد،  اوتایید استاد راهنمای  

 . حضور یابد مذکور گزارش
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  از   قبل  است  موظف  دانشجو  شود،  ایجاد  خللی  نامهرساله/ پایان   موقع  به  اتمام  و  انجام  یندافر  در  چنانچه -6

های  طرح  دفتر  به  کتبی  صورت   به  راخود    طرح  پایان  احتمالی  تاریخ  و  تاخیر  دالیلقرارداد    مدت   اتمام

 . تا مورد بررسی قرار گیرد  دهد اطالعکاربردی 

 

استفاده  نامهپایان  دوو    رساله  دوبرای    حداکثر  تواندمی   راهنما  استاد  هر -7 های  طرح  از  حمایت  از  تقاضای 

 ست وا  راهنمایی  تحت   هاینامهرساله/پایان  یافتن  خاتمه  به  منوط  دیگر  موارد  و  نمایدکاربردی را توصیه  

 . اندهای کابردی استفاده کردهکه از حمایت از طرح

 نامهرساله/پایان مبلغ حمایت از -6ماده 

 : باشدمی  ذیل جدول شرح به دانشجویی  نامهپایان/رساله  از مالی حمایت مبلغ -1

 )ریال(مبلغ حمایت  مقطع تحصیلی  ردیف 

 50.000.000 کارشناسی ارشد   1

 100.000.000 دکتری  2

 

، مرحله دوم  %35تنظیم قرارداد معادل    از  پس  ،اول  مرحلهد.  د گرمی   پرداختمبلغ حمایت در سه مرحله   -2

  آخر   مرحله  و  %25معادل  درصد،    50مبنی بر پیشرفت طرح به میزان    استاد راهنما  کتبی  تاییدبعد از  

 . بود   خواهد %40معادل آموزش  تایید اداره و دفاع از پس

 

  آموزش   رئیسه موسسه  درجلسه هیأت   1400.12.9  تبصره در تاریخ  2و    بند  18،  ماده  6نامه در  این آیین         

 شناختی به تصویب رسید.  علوم عالی


