ویرایش 09/90/61

به نام خدا

شیوهنامه طرحهای مطالعاتی
فراخوان سال 5931

علوم شناختی مجموعهای از رشتههای تخصصی و حوزه وسیعی از دانش است که به مطالعه علمی مغز و کارکردهای
آن میپردازد .در سالهای اخیر با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی و مراکز علمی کشور در برخی
از زیرحوزههای مرتبط مانند علوم اعصاب شناختی ،روانشناسی شناختی ،آموزش و پرورش شناختی و فناوری و
مدلسازی شناختی گامهای موثری در جهت توسعه این حوزه در کشور برداشته شده است .با این حال برخی از
حوزههای تاثیرگذار در جامعه علیرغم پیشرفت در کشورهای دیگر هنوز در کشور ما به خوبی شناخته شده نیستند
که از جمله این حوزهها میتوان به شناخت اجتماعی ،کاربرد ارزیابی و توانبخشی شناختی در حوزههای مختلف،
مدیریت و اقتصاد شناختی (مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی ،بازاریابی و برندینگ ،مدیریت استراتژیک و
تصمیمگیری) ،کاربردهای زبانشناسی شناختی ،کاربرد علوم شناختی در ورزش ،کاربرد علوم شناختی در رسانه
اشاره کرد .در جهت فعالسازی تحقیقات در حوزههای کمتر فعال ،ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در
این فراخوان از طرحهای مطالعاتی در حوزههای یاد شده با اهداف و شرایط زیر حمایت میکند:

 اهداف
بررسی وضعیت بینالمللی در حوزه مورد مطالعه
 .6مطالعه و بررسی سیاستها ،راهبردها ،راهکارها و اولویتهای کشورهای پیشرو
 .2مطالعه و بررسی جهتگیری آموزشی و پژوهشی کشورهای پیشرو
 .3مشخص نمودن مرزهای دانش در سطح بینالمللی
بررسی وضعیت کشور در حوزه مورد مطالعه
 .4مطالعه و بررسی وضعیت موجود کشور در زمینههای آموزشی ،پژوهشی ،توسعه و بکارگیری فناوریها و
خدمات
 .9مشخص کردن نقاط ضعف و قوت کشور
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پیشنهادهایی برای سیاستگذاری
 .1ارائه راهبردها و راهکارهای عملی برای توسعه همه جانبه حوزه مورد مطالعه در کشور
توسعه نیروی انسانی و ترویج حوزه مورد مطالعه
 .7توسعه روابط علمی و پژوهشی تیم مجری با مراکز و محققین داخلی و بینالمللی
 .8ارتقاء دانش حرفهای تیم مجری با هدف اشراف به حوزه مورد مطالعه
 .0کمک به اشاعه دانش حوزه مورد مطالعه در کشور

 شرایط تیم مجری
 .6شرایط عمومی تیم مجری :مشابه شرایط تیم مجری در آییننامه حمایت از طرحهای پژوهشی و توسعه
فناوری
 .2داشتن سابقه فعالیت برجسته پژوهشی ،فناوری یا بالینی در زمینههای مرتبط با حوزه مطالعاتی
 .3حضور متخصص شناختی در تیم مجری به عنوان همکار یا مشاور

 حمایت های ستاد
 .6حمایت مالی از انجام پروژه مطالعاتی تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال
 oنحوه پرداخت بصورت  29%پیش پرداخت و مابقی طی دو قسط پس از تایید پیشرفت  %99و
تایید گزارش نهایی و خاتمه طرح خواهد بود.
 .2حمایت مالی از برگزاری پنلهای تخصصی (در چارچوب روالها و آیین نامههای جاری ستاد) برای دریافت
نظرات متخصصین کشور در حوزه مورد مطالعه
 .3حمایت مالی از برگزاری سمینارهای تخصصی (در چارچوب روالها و آیین نامههای جاری ستاد) با اهداف
ترویجی در حوزه مورد مطالعه
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 دستاوردهای مورد انتظار
 .6ارائه دستاوردها در قالب گزارشی که حداقل شامل سر فصلهای زیر در حوزه مورد مطالعه باشد:
 oبررسی و تحلیل اهمیت ،روششناسی و روند توسعه تاریخی
 oمرور تحلیلی ادبیات (مبتنی بر مقاالت ،کتابها ،ثبت اختراع ،دستورالعملها ،اطالعات شرکتها،
سازمانها)... ،
 بررسی و تحلیل و مقایسه نظریهها
 بررسی و تحلیل و مقایسه ابزارها و تکنیکها
 معرفی بانک دادگان مهم
 مشخص نمودن مرزهای دانش در سطح بینالمللی
 مشخص نمودن فناوریها و خدمات نوین در سطح بینالمللی
 معرفی زمینه های بکارگیری دانش ،فناوریها و خدمات در سطح بینالمللی
 oبررسی و تحلیل سیاستها و جهتگیریها در سطح بینالمللی
 بررسی و تحلیل و مقایسه سیاستها ،راهبردها ،راهکارها و اولویتهای کشورهای پیشرو
و سازمانهای سیاستگذار و حمایتگر (مانند )... ،NSF ،NIH
 بررسی و تحلیل و مقایسه جهتگیری آموزش و پژوهش در کشورهای پیشرو
 بررسی و تحلیل جهتگیری توسعه و بکارگیری فناوریها و خدمات در کشورهای پیشرو
 oمعرفی مراکز علمی پیشرو ،متخصصان برتر و کنفرانسهای مهم در دنیا و ایران
 oمطالعه در سطح ملی
 مطالعه و بررسی وضعیت موجود کشور در زمینههای آموزشی و پژوهشی
 مطالعه و بررسی وضعیت موجود کشور در توسعه و بکارگیری فناوریها و خدمات
 مطالعه و بررسی پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوه موجود در کشور
 مشخص کردن نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها درکشور
 مطالعه و بررسی راهبردها و راهکارهای عملی برای توسعه و بکارگیری دانش و فناوری
حوزه مورد مطالعه در کشور
 oمطالعه روند بازار داخلی و بینالمللی در زمینههای تجاری سازی و تولید ثروت در حوزه مطالعاتی
 oپیشنهاد جهتگیری آموزش ،پژوهش ،ترویج ،توسعه و بکارگیری فناوریها و خدمات و
تجاریسازی در حوزه مورد مطالعه به ستاد
 .2برگزاری پنلهای تخصصی برای دریافت نظرات متخصصان کشور در حوزه مورد مطالعه
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 .3ارائه نتایج مطالعه در یکی از کنفرانسهای تخصصی داخلی مورد نظر ستاد
تبصره )6در تنظیم فصلها و ارائه نتایج و تحلیلها و مقایسهها حتیالمقدور از نمودار و جدول استفاده شود.
تبصره )2ارجاع به مراجع معتبر در متن گزارش و ارائه مراجع مورد استفاده –بصورت الکترونیکی– در مطالعات
ملی و بینالمللی ضروری است.
 نماینده ستاد
تمامی مراحل اجرای هر طرح مطالعاتی تحت نظارت و در تعامل با نماینده ستاد (متخصص حوزه مورد
مطالعه به انتخاب ستاد) انجام میشود .وظایف نماینده ستاد عالوه بر نظارت بر حسن انجام کار ،و تمامی
وظایف معمول ناظر طرح ،شامل موارد زیر است:
 oهمکاری در نهایی کردن شرح خدمات طرح با توجه به اولویتهای ستاد
 oنظارت بر تطابق شرح خدمات طرح با دستاوردهای مورد انتظار در شیوه نامه
 oمشاوره در سازماندهی و برگزاری پنلها و سمینارها
 oتطبیق نتایج مطالعه با نیازهای مطالعاتی ستاد به نحوی که دستاوردها قابل استفاده در سیاست
گذاری ،ارائه راهبرد و راهکار و تولید ( RFPدرخواست پیشنهاد طرح پژوهشی) باشد
 oمشاوره به ستاد در استفاده و عملیاتی کردن نتایج مطالعه

