بسمه تعالی
آیین نامه حمایتهای تشویقی از:
فعالیتهای آموزشی  -ارتقاء نیروی انسانی
با عنوان:
آییننامه « :حمایت از فعالیت انجمن های علمی  -دانشجویی مغز و شناخت»

مقدمه:
ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ،به منظور شکل گیری و انسجام بخشی به فعالیت های بین رشته ای
دانشجویی در حوزه علوم و فناوری های شناختی ،از تشکیل و فعالیت علمی کانون ها و انجمن های علمی
دانشجویی مغز و شناخت حمایت می کند.
ماده  -1شرایط دریافت حمایت تشویقی:
 )1انجمنهای علمی مرتبط با علوم و فناوری شناختی ،باید اطالعات و مشخصات انجمن (زمان و مکان شکل
گیری ،مشخصات اعضای شورای مرکزی ،اساسنامه و  )...خود را از طریق دفتر انجمن های علمی دانشگاه به کمیته
دانشجویی ستاد ارسال نمایند.
 )2انجمن های علمی علوم و فناوری های شناختی برای دریافت حمایت از ستاد بایستی فعالیتهای زیر را در یک
دوره کاری یک ساله انجام داده باشند :

الف) برگزاری سمینار در حوزه علوم و فناوری های شناختی ،به مدت حداقل  2ساعت و با شرکت حداقل
تعداد  50نفر شرکت کننده
ب) برگزاری کارگاه آموزشی به مدت حداقل  8ساعت و با شرکت حداقل تعداد  20نفر شرکت کننده
ج) انتشار ویژه نامه در حوزه علوم و فناروی های شناختی که علمی بودن و به روز بودن محتوای آن توسط
کمیته دانشجویی ستاد تأیید شده باشد.
د) انجام نوعی فعالیت خالق در سطح دانشگاهی ،بین دانشگاهی یا ملی در هفته آگاهی از مغز.
ه) برگزاری کارگاه های آموزش پژوهش در زمینه علوم و فناروی های شناختی شامل  :آموزش روش تحقیق،
نگارش مقاله و  ...حداقل  1دوره و با شرکت حداقل  20نفر
و) تشویق دانشجویان به نگارش پایان نامه ها و طرح های پژوهشی در حوزه های مختلف علمی و علوم
پزشکی در زمینه های مرتبط با علوم و فناوری های شناختی و ارائه گزارش از طرحهای ارسال شده به
ستاد
تبصره -انجمن های علمی– دانشجویی موجود در رشته های مرتبط با علوم شناختی می توانند با تشکیل زیر
مجموعه ی مغز و شناخت و گذراندن مراحل باال از این بسته حمایتی بهره مند گردند.
تبصره -تنها انجمن هایی که تمام برنامه های فوق را در یک دوره یکساله انجام دهند ،به عنوان انجمن فعال
دانشجویی شناخته می شوند و می توانند در سال های بعد از این بسته حمایتی استفاده کنند.
ماده  -2میزان حمایت ستاد:
 -1مبلغ حمایتی پس از فعالیت های فوق الذکر و ارائه گزارش و مستندات معتبر آن به حساب انجمن واریز
می گردد .مبلغ حمایت حداکثر  30.000.000ریال می باشد( .بدون احتساب حمایت از طرح های
پژوهشی و پایان نامه ها) .گزارش های ارائه شده توسط انجمن ها درباره سمینارها ،کارگاهها و دوره های

آموزش و پژوهشی باید در قالب فرمی شامل عنوان برنامه ،اسامی اساتید ،مخاطبین ،تعداد شرکت کننده،
مباحث مطرح شده در سمینار ،کادر اجرایی و حداقل  5عکس از مراسم برگزاری تهیه شود.
 -2پرداخت حمایت می تواند به صورت توافقی و جداگانه برای هر برنامه ،پس از ارائه گزارش برگزاری
محاسبه ،و در بازه های تعیین شده توسط ستاد برای پرداخت ،به حساب انجمن ها واریز شود.
ماده  -3در صورت تایید طرح های پژوهشی دوره کارشناسی و دکترای حرفه ای توسط ستاد ،از هر طرح تا سقف
 10.000.000ریال حمایت به عمل می آید.
تبصره -حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای ،مطابق با آیین نامه حمایت از «پایان نامه
های ارشد و دکتری» ستاد می باشد.
تبصره -در صورت ایجاد فضای نمایشگاهی از طرح های مورد حمایت در مراسم هفته آگاهی از مغز امتیاز ویژه ای
به انجمن ها تعلق می گیرد.

