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ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی
مقدمه:
حمایتهای تشویقی از پایاننامههای دکتری و کارشناسی ارشد در صورتیکه موضوع آنها با علوم و فناوریهای
شناختی مرتبط و با اولویتهای تعیین شده توسط ستاد منطبق باشد ،توسط ستاد در چند مرحله پرداخت خواهد
شد .بررسی تقاضاهای حمایت در دو مرحله انجام میگردد .درصورت موافقت با تقاضای دانشجو در مرحله اول،
حمایت از پایان نامه آغاز و پرداختهای نهایی و تکمیلی منوط به بررسی دستاوردهای پایان نامه در مرحله دوم
خواهد بود.
مرحله اول:
دانشجو ،پیشنهاد پایاننامه خود را در فرم ستاد وارد کرده و به همراه گواهی تصویب آن که به امضای استاد راهنما
و معاون پژوهشی (و یا تحصیالت تکمیلی) دانشکده خود رسیده باشد برای ستاد ارسال میکند تا مورد بررسی و
داوری قرار گیرد .الزم به ذکر است فاصله زمانی ارسال مدارک به ستاد و تصویب طرح تحقیق در دانشکده محل
تحصیل دانشجو نباید بیش از سه ماه باشد.
مرحله دوم:
دانشجو موظف است اعالمیه رسمی دعوت عمومی به جلسه دفاع خود را حداکثر تا هفت روز کاری قبل از برگزاری
به ستاد ارسال نماید .همچنین دانشجو باید حداکثر تا یکماه پس از زمان دفاع ،گواهی دفاع پایاننامه ،یک جلد
از پایاننامه صحافی شده خود به همراه  CDحاوی فایل PDFو  WORDآن و دادگان ارزشمندِ قابل استفاده
توسط دیگر محققان (درصورت وجود) را برای داوری و بررسی نهایی در اختیار ستاد قرار دهد .همچنین دانشجو
بایدگواهی شرکت در یکی از همایشهای مورد تائید ستاد را حداکثر تا یک ماه پس از اولین همایش علوم و
فناوریهای شناختی (موضوع بند  1ضوابط این آئین نامه) که بعد از تاریخ دفاع وی برگزار شود را به ستاد ارسال
کند .درج این جمله در نمایه پایاننامه الزامی است« :این تحقیق باحمایت ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای
شناختی انجام گرفته است».
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ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی
ضوابط دریافت حمایت تشویقی:
 -9تأیید پیشنهاد پایاننامه در مرحله اول ،تضمینی برای تأیید آن در مراحل بعدی نمیباشد و پایاننامه پس از
گذراندن مرحله دفاع در دانشکده ،از منظر تناسب دستاوردها با اولویتهای ستاد و سطح آن جهت تعیین
میزان حمایت توسط ستاد داوری خواهد شد.
 -1دانشجوی متقاضی برای دریافت حمایت مرحله پایانی ،ملزم به ارائه دستاوردهای پایاننامه خود در همایشهای
مورد تائید ستاد است .فهرست این همایشها هر شش ماه یکبار توسط ستاد اعالم میگردد.
 -1شرکت در همایشهای مورد تائید ستاد تضمینی برای تأیید پایاننامه و پرداخت مرحله دوم نمیباشد.
 -9مدت زمان داوری ،تأیید و ارسال اسامی به امور مالی ،در صورتیکه هیچ گونه نقصی در مدارک وجود نداشته
باشد از  1تا  1ماه طول خواهد کشید.
 -8هر حمایت تشویقی شامل سه قسمت است که به ترتیب سهم دانشجو ،تیم راهنمای پایاننامه و سهم مرکز
علمی محل تحصیل دانشجو میباشد .سهم مرکز علمی جهت استفاده در شبکه آزمایشگاهی ستاد و یا تجهیز
آزمایشگاه برای فعالیت پژوهشی در حوزه علوم و فناوریهای شناختی زیر نظر استاد راهنمای اول دانشجو
هزینه خواهد شد.
 -8دانشجویان دکترای ایرانی ،که در دانشگاههای خارج از کشور مشغول به تحصیل میباشند ،چنانچه در تیم
راهنمای پایاننامه آنها یک استاد راهنمای ایرانی از داخل کشور به صورت رسمی حضور داشته باشد،
میتوانند از این حمایتها بهرهمند شوند و پرداخت حمایت فقط به دانشجو و اعضای ایرانی تیم راهنمای
پایاننامه صورت میگیرد .در این موارد عالوه بر موارد ذکر شده در باال (گواهی تصویب و گواهی دفاعیه همراه
ارائه دستاوردهای پایاننامه در یکی از همایشهای مورد تائید ستاد و  )...دانشجو موظف است مدارک رسمی
مبنی بر همکاری استاد ایرانی در سرپرستی پایاننامه را نیز به ستاد ارائه نماید.
 -8در مواردی که تیمی مرکب از اساتید راهنما و اساتید مشاور راهنمایی پایاننامه را بر عهده داشته باشند،
تقسیم مبلغ تشویقی بین اساتید راهنما و مشاور بر اساس آئیننامههای مربوط به تعیین واحد معادل برای
اعضای تیم راهنمای پایاننامه خواهد بود.
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ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی
 -5برای پایاننامههای داخلی ،مبالغ تشویقی از طریق مرکز علمی محل تحصیل دانشجو پرداخت خواهد شد.
جهت انجام این امر ،ستاد تفاهمنامههای الزم را با مراکز علمی مربوطه تنظیم و مبادله مینماید .در صورت
عدم امکان انجام این امر ،به تشخیص دبیر ستاد ،سهم مبالغ تشویقی دانشجو و اساتید مستقیماً به آنان
پرداخت میگردد.
 -1حداکثر تعداد پایاننامه تحت حمایت هر استاد راهنما در هر سال ،توسط ستاد تعیین و اعالم خواهد شد.
فهرست پایاننامههای تأیید شده به صورت ماهانه در سایت ستاد اعالم خواهد شد.
سطوح حمایتهای تشویقی:
حمایتهای تشویقی ستاد از پایان نامههای علوم و فناوریهای شناختی در سه سطح به شرح زیر انجام خواهد
گرفت .تشخیص سطح بر اساس مستندات ارایه شده در اختیار ستاد است.
سطح .9پایاننامههای کارآفرین یا پایاننامههایی که گروه محققان آن عالوه بر دستیابی به دستاوردهای دانشگاهی
تحقیق ،یک شرکت دانش بنیان برای تجاری سازی نتایج پایاننامه تاسیس کرده باشند و یا برروی نتیجه پایاننامه
بخش صنعت و یا خدمات و یا شرکتهای دانش بنیان از طریق قرارداد با دانشگاه و یا پارکهای علمی-فناوری
سرمایهگذاری کرده باشد.
سطح .1پایاننامههای کاربردی و یا تحقیقات پایه که در آن ثبت دادههای ارزشمند صورت گیرد.
سطح .1پایاننامههایی که دستاورد جدید علمی در بر داشته باشند.
همه پایاننامهها در داوری اول در اولویت سطح  1قرار میگیرند و سطح نهایی آنها در داوری پایانی تعیین
میگردد .تسویه نهایی بر اساس فهرست اعضای تیم راهنمای پایاننامه ذکر شده در صورتجلسه دفاع خواهد بود.
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ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی
مبالغ حمایت تشویقی از پایاننامههای دکتری:
 -9سطح سوم
 دانشجو 81،333،333 :ریال
 گروه راهنما 13،333،333 :ریال
 مرکزعلمی 13،333،333 :ریال
 -1سطح دوم
 دانشجو 18،333،333 :ریال
 گروه راهنما 11،333،333 :ریال
 مرکزعلمی 13،333،333 :ریال
 -1سطح اول
 دانشجو 999،333،333 :ریال
 گروه راهنما 83،333،333 :ریال
 مرکزعلمی 13،333،333 :ریال
مبالغ حمایت تشویقی از پایان نامههای کارشناسی ارشد:
 -9سطح سوم
 دانشجو 95،333،333 :ریال
 گروه راهنما 93،333،333 :ریال
 مرکزعلمی 93،333،333 :ریال

جم
آردس :تهران ،میدا ن آرژانتین ،خیابان الوند ،پالک  ،53ساختمان ریاست هوری ،تلفن

پس

 55919188و  –55919188نمارب  -55919189کد تی 9898818191

جم
هوری اسالمی اریان

جم
علم
معاونت ی و فناوری ریاست هوری

ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی
 -1سطح دوم
 دانشجو 19،333،333 :ریال
 گروه راهنما 91،333،333 :ریال
 مرکزعلمی93،333،333 :ریال
 -1سطح اول
 دانشجو 18،333،333 :ریال
 گروه راهنما 13،333،333 :ریال
 مرکز علمی 93،333،333 :ریال
تبصره  :9با هدف حمایت از پژوهشهایی که نیازمند ثبت دادههای ارزشمند است مبالغ فوق طبق نظر کمیته
مربوطه تا  9/8برابر قابل افزایش خواهد بود.
تبصره  :1در صورتیکه انجام پایاننامه در برگیرنده آزمایش و ثبت داده از موجودات زنده باشد و دادههای آن توسط
گروههای دیگر با رعایت ضوابط اخالق علمی مورد استفاده قرار گرفته ،منجر به چاپ مقاالت مورد تأیید ستاد
گردد به میزان  %13مبالغ فوق (حداکثر تا  9مرتبه) مجدداً به گروه تحقیقاتی قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره  :1درصد افزایش سالیانه حمایت تشویقی تا سقف نرخ تورم سالیانه اعالم شده توسط مراجع ذیصالح توسط
ستاد تعیین می شود.
نحوه پرداخت
 -9سهم مراکز علمی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در ساختار حمایتها در شبکه آزمایشگاهی ستاد
و یا خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای تحقیقات شناختی در اختیار مرکز علمی و یا استاد راهنمای اول دانشجو
قرار می گیرد و درصورت نیاز به آن در ابتدای پروژه پرداخت خواهد شد.
 -1سهم گروه راهنما در پایان نامه های کارشناسی ارشد در پایان پروژه و در پایان نامه های دکتری در دو مرحله،
بعد از پیشرفت 83درصدی پروژه و مرحله دوم پس از پایان پروژه ،پرداخت خواهد شد.
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ستاد راهبری توسعه علوم و فناوریهای شناختی
 -1سهم دانشجو در پایان نامههای کارشناسی ارشد در سه مرحله به ازای  83% ، %13و  933 %پیشرفت در انجام
پروژه پرداخت خواهد شد .دو پرداخت اول منوط به تایید پیشرفت کار توسط استاد راهنمای اول و دانشکده
مربوطه است .پرداخت نهایی منوط به تایید درخواست مرحله دوم است.
 -9سهم دانشجو در پایان نامههای دکتری در چهار مرحله به ازای  %88 ، %83، %18و  %933پیشرفت در انجام پروژه
پرداخت خواهد شد .سه پرداخت اول منوط به تایید پیشرفت کار توسط استاد راهنمای اول و دانشکده مربوطه و
در فواصل زمانی حداقل  8ماهه است .پرداخت نهایی منوط به تایید درخواست مرحله دوم است.
تبصره :9
کمک به تجهیز آزمایشگاه از زمان تشکیل شبکه آزمایشگاهی منوط به عضویت در این شبکه است.
تبصره:1
خرید تجهیزات ویا استفاده از شبکه آزمایشگاهی با نظر و تشخیص استاد راهنمای اول دانشجو است.
تبصره:1
پایان پروژه منوط به تصویب تقاصای حمایت در مرحله دوم است.

نحوه ارسال مدارک
برای ثبت درخواست حمایت تشویقی پایاننامه به سایت ستاد مراجعه شود.
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