
 

            
 

 

 4 از 1 صفحه:

 
 

 پروردگار نام به

 مرتبط بادانشجویی  هاینامهاز پایانحمایت  رویه

  گام و فناوری مرکز نوآوری 

 امیرکبیر صنعتی دانشگاهکلیه دانشجویان مختص 

 مقدمه -1
جلب  هاهای موجود در آنارها و چالشبه این بازبسیاری را های اخیر، توجه محققان رشد بازارهای سرمایه در سال

ها و نهادهای و سازمان ی سرمایهدر بازارهاهای نرم افزاری و سخت افزاری ها و زیرساختلزوم توسعه سامانهکرده است. 

گیری در بینی و تصمیمها و پیشپردازش داده در های هوشمندکارگیری تکنیکچنین به مالی فعال در این بازارها و هم

 کند. در این حوزه را بیشتر می یپژوهشو  اتیتحقیقهای فعالیتنیاز به  ،هاحوزهاین 

وشمند ه هیسرما یپردازشرکت دادهو  هیسرما نیمب یکارگزارهمکاری با که  مرکز نوآوری گامدر همین راستا، 

ها نامهپایانحمایت از با هدف  تاسیس شده است، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتردر  انیگراد

، اعطای این مرکزهای مطابق با نیازمندی یهانامهاساتید به تعریف پایان و تقویت و تشویق دانشجویان چنینو هم هارساله و

 نیازمحورآنها ت موضوعاگیرد که هایی تعلق مینامهاین گرنت به پایان .قرار داده است خوددر دستور کار  را گرنت پژوهشی

 امکان چنینهم وتعریف شده  مالیکاربردهای های سرمایه و بازار هایوکاری کسبدر راستای توسعه ،بوده محورو محصول

 د. نسازی در مراحل بعدی را داشته باشتجاری

 

 مخاطب برنامه -2
، ری(ارشد و دکتکارشناسی کارشناسی،  تحصیلی )شامل تمامی مقاطع دانشجویانتمامی مخاطب این طرح پژوهشی 

های یازمندیهای نیازمحور، مطابق با نهستند که مایلند پژوهش دانشگاه صنعتی امیرکبیراساتید و اعضای هیئت علمی 

 .تعریف نمایند نوآوری گام، مرکزوکار ی کسبحوزه

  قرار دارند: در اولویت انتخاب، دانشجویان زیر طرحدر خصوص دانشجویان مشمول این 

 وده و ببه صورت تمام وقت مشغول به تحصیل ، دانشجویانی در اولویت هستند که یدر خصوص دانشجویان دکتر

 .زمون جامع شده باشندآدر موعد مقرر موفق به گذراندن 

 گذشته نسال تحصیلی سه  خواست بیش ازها تا زمان اعالم درنآغاز دوره تحصیل آاز ی باید دانشجویان دکتر

 .باشد

  اه از زمان مدو ماه و شش یک ماه، به ترتیب بیش از  بایدکارشناسی ارشد و دکتری کارشناسی، دانشجویان مقطع

 .دانشکده نگذشته باشدشورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی  ها درنآتصویب موضوع پیشنهادی 

 

کز ارسال های خود را جهت بررسی برای مرتوانند درخواستبه ذکر است، دانشجویان فاقد شرایط فوق نیز می الزم

 حمایت مالی مرکز خواهند شد. شمولمنمایند و در صورت کسب امتیازات الزم 



 

            
 

 

 4 از 2 صفحه:

 
 

 محورها و موضوعات پژوهشی -3
 د:نشوموضوعات مورد تایید شامل دو دسته زیر می

  .شودیماطالع رسانی در قالب فهرستی از موضوعات  که د تایید مرکز نوآوری گامموضوعات مورتقاضا محور:  (1

ها و نهادهای و سازمان )داخلی و خارجی( سرمایه هایبازار هکه مربوط بدیگری  پیشنهادیهر موضوع عرضه محور:  (2

 .باشدمالی فعال در بازارهای سرمایه 

 

 مورد قبول یهانامهشرایط پایان -4
ارزیابی های مربوطه شورای راهبری مرکز و کمیتهکه از طریق مرکز نوآوری گام های مورد قبول نامهشرایط پایان

 :گردد، به شرح ذیل استمی

  ها و نهادهای مالی فعال در سازمان بازارهای سرمایه و هایمرتبط، کاربردی و متناسب با نیازمندی بایدموضوعات

 مشهود باشد.  مورد نظروکار ن در بازار کسبآثیر اباشد به نحوی که تبازارهای سرمایه 

 ا تایید استاد ب نوآوری گام را،نظر ناظر مرکز  انشجو موظف است نظرات اصالحی مدر صورت پذیرش پایان نامه، دد

 .نامه و رساله لحاظ نمایدنگارش پایانانجام و در راهنمای خود، 

 سال های زمانی مشخصی در هر نیمجهت پذیرش، در بازهها نامهالزم به ذکر است که بررسی موضوعات و پایان

رکز متوسط ناظر  مستمربه صورت روند پیشرفت کار  گزارش نامه،شود و در صورت پذیرش یک پایانانجام می

 خواهد شد.دریافت 

 ری گاممرکز نوآوشده باشند از سوی  های دیگر مشمول حمایتها و سازمانهایی که از طرف دستگاهنامهپایان 

 .مورد حمایت قرار نخواهند گرفت

 

 هانامهاز پایانو غیرمالی  های مالیشرایط حمایت  -5
 :ستاکارشناسی ارشد و دکتری به شرح ذیل  کارشناسی، در مقاطع شده پذیرفتههای شرایط حمایت مالی برای طرح

  ،سته به ب، مدت زمانباشد. این میو نیم ماه(  4) یک نیمسالمدت زمان مجاز اجرای طرح در مقطع کارشناسی

 .نیز قابل تمدید است دیگر ی کار تا یک نیمساله شده و توسعهئعملکرد ارا

  به  ه، بستمدت زمانباشد. این میماه(  12)مدت زمان مجاز اجرای طرح در مقطع کارشناسی ارشد، یک سال

 .ی کار تا یک نیمسال نیز قابل تمدید استه شده و توسعهئعملکرد ارا

  ه شده ئرد اراباشد. این دو سال، بسته به عملکمیماه(  24)مدت زمان مجاز اجرای طرح در مقطع دکتری، دو سال

 .و دریافت حمایت در مقطع پسادکتری نیز قابل تمدید استماه(  36)ی کار، به سه سال و توسعه

 شودانجام می بر اساس امتیاز ارزیابی ها در انتهای هر نیمسالپرداختی. 

 ضوع یید مواهای تحصیلی پس از ترنت پژوهشی تنها به نیمسالبرای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گ

شمول من در حال گذراندن دروس است، آهای تحصیلی که صرفاً دانشجو در نیمسال گرفته و نامه تعلقپایان

 .دنباشدریافت گرنت نمی



 

            
 

 

 4 از 3 صفحه:

 
 

  ن مبلغ به الزم به ذکر است که ای .است 1جدول ها به شرح نامهجهت حمایت از پایاندر نظر گرفته شده مبلغ

 شود.تقسیم می راهنما)اساتید( دانشجو و استاد میان  %30و  %70 نسبت 

  دانشگاه به اساتید و دانشجویان  با دانشگاه منعقد خواهد شد و مبالغ مذکور از طریق هانامهپایانقرارداد حمایت از

 .پرداخت خواهد شد
 

  مرکز نوآوری گامهای پیشنهادی طرحاز  ماهانهمیزان حمایت مالی  1جدول 

 دکتری ارشد کارشناسی

 میلیون ریال 2۵ میلیون ریال 1۵ میلیون ریال 10
 

ه توسط ئهای قابل اراسایر حمایتها به حمایت مالی محدود نیست. الزم به ذکر است که حمایت مرکز گام از پروژه

 :عبارت است از پذیرفته شدههای به طرحمرکز نوآوری گام 

 راهنمای  و همچنین نظر استاد نوآوری گامهای مرکز نامهنها و پایای حمایت از طرحبنا به تشخیص کمیته

در اختیار  های توسعه داده شدهآزمون و ارزیابی سامانهزیرساختی و یا  ای،داده ق، در صورت نیاز، امکاناتمحق

 شود.داده میمحقق قرار 

 اهنمای رو همچنین نظر استاد  نوآوری گامهای مرکز نامهها و پایانی حمایت از طرحبنا به تشخیص کمیته

تصاد اشتراکی برداری در اقکاربردی و بازارگرا بوده و قابلیت بهره هایی که دارای خروجی مرتبط،محقق، طرح

 قرار خواهند گرفت. سازی جهت تجاری مرکزرا داشته باشند، مورد حمایت بیشتر 

 

 روال ارزیابی -6
نشجو و همچنین مشاور دااستاد هنما و اارزیابی کیفی خروجی حاصل از پروژه در هر مرحله از قرارداد، توسط استاد ر

رت است که استاد ارزیابی به این صو نحوه مرکز نوآوری گام انجام خواهد شد.نظارت بر پروژه های دانشجویی ناظر کمیته 

بررسی  باری مرکز شورای راهبرا  امتیاز نهاییو  دنکناعالم می به مرکز نوآوری گام نظر خود را پروژهو ناظر راهنما 

 تیاز کسب شده خواهد بود.میزان گرنت اختصاص یافته در هر ماه متناسب با ام .کندمیتعیین شده های ارائه گزارش

های تکمیلی از دانشجو درخواست های مربوطه ممکن است گزارششورای راهبری مرکز نوآوری گام و کمیته نظربنا به 

شجو منوط به نیمسال دانهر پرداختی  .نمایدگردد که دانشجو موظف است موارد تکمیلی را در اسرع وقت به مرکز ارائه 

  ی موارد خواسته شده است.ارائه
 

 مدارک مورد نیاز -7
 ارائه طرح جهت ارزیابی عبارت است از:مدارک و مستندات الزم برای 

 سوابق علمی شامل ریزنمرات و مقاالت منتشر شده 

 های مالیتکمیل و ارائه فرم درخواست حمایت 

 پروپوزال پیشنهادی 

 )تصویر تاییدیه پروپزال )در صورت تصویب پروپوزال 



 

            
 

 

 4 از 4 صفحه:

 
 

 :ها عبارت است ازمالی از طرححمایت عقد قرارداد مدارک و مستندات الزم برای 

  کارت دانشجوییتصویر 

 تصویر کارت ملی 

 

 مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب با مرکز عبارت است از:

  پس از دفاعنامه پایانفایل الکترونیکی 

 نامهنامه تاییدیه از دانشکده مبتنی بر تاریخ دفاع، نمره دریافتی و موضوع پایان 

 های مورد نیاز مرکز نوآوری گامفرمه سایر تکمیل و ارائ 
 

 گرنت پژوهشی دریافتگام جهت بهرویه گام -8
 وری گام.آیاز توسط دانشجو به مرکز نون تکمیل و ارائه مدارک مورد -گام صفر

حمایت گیری در مورد صمیمتو  نوآوری گامهای مرکز نامهها و پایانی حمایت از طرحکمیتهبررسی مدارک در  -گام یک

 عدم حمایت از پروژه.یا 

 ام.گدر صورت تایید پروژه، انعقاد قرارداد بین دانشجو و استاد و مرکز نوآوری  -گام دو

انتهای  ردماهانه یا  ها عموماً)بازه های تعیین شده در قرارداد توسط دانشجو به مرکزر بازهای دبازه هایارائه گزارش -سهگام 

  .هر نیمسال هستند(

در قرارداد توسط دانشجو و  های تعیین شدهارائه شده در بازههای گزارشابی پیشرفت پروژه بر اساس ارزی -چهارگام 

 .آنها توسط مرکز دهیامتیاز

 بر اساس امتیاز ارزیابی. ایدوره پرداخت گرنت -پنجگام 

تر هم ذکر شد این امر با )همان طور که پیشتمدید مهلت زمان انجام پروژه در صورت عدم اتمام در زمان مقرر -ششگام 

 قابل انجام است.( های مربوطهو کمیته نوآوری گاممرکز  شورای راهبریتوجه به نظر استاد راهنمای دانشجو و تایید 

 اتمام پروژه و ارائه محصول و مستندات ذکر شده به مرکز نوآوری گام. -هفتگام 

 ارزیابی نهایی پروژه و تسویه با دانشجو بر اساس امتیاز ارزیابی. -هشتگام 

 .انعقاد قرار داد و توسعه محصول ،در صورت تمایل و وجود شرایط -نهگام 
 

 اطالعات تماس -9
شماره تماس  توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و یا اقدام جهت دریافت گرنت از طریق آدرس ایمیل و یامی متقاضیان

 کنند. زیر اقدام

 gam@mobinsb.com ایمیل:

 021-4209330۵ تلفن:

 


