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 «دانشگاه هنر شیراز درون دانشگاهی های پژوهشینامه اجرایی طرحشیوه»
 «1400 /ویراست دوم»

 

تسهیل و سرعت بخشیدن به فرایند پیشنهاد،  مصوب دانشگاه و به منظور درون دانشگاهی ی پژوهشیهانامه جهت اجرای طرحاین شیوه

 شود.های پژوهشی و گزارش نهایی آن تدوین میتصویب و اجرای طرح

 

 بخش اول: مراحل پیشنهاد، تصویب و خاتمه طرح پژوهشی

نامه باید توسط اعضای شود. طرحپیشنهاد می (1-نامه مصوب دانشگاه )کاربرگ الف. طرح پژوهشی در قالب طرح1ماده

 طرح )پیشنهاددهنده(، به طور کامل و دقیق تکمیل و ارائه شود. یعلمی دانشگاه هنر شیراز به عنوان مجرأتهی

به مدیریت   . پیشنهاد دهنده درخواست خود را پس از تصویب در شورای آموزشی و پژوهشی گروه مربوطه به طور رسمی2ماده

 نماید.امور پژوهشی و فناوری دانشگاه ارسال می

خواهد نامه های زمانی مندرج در شیوهمدیریت امور پژوهش و فناوری مبنای تمامی بازه: تاریخ ثبت درخواست در 1تبصره

   بود.

علمی مشروط به اتمام طرح پژوهشی اول، ارائه گزارش نهایی : اخذ طرح پژوهشی درون سازمانی دوم اعضای هیأت2تبصره

 شده مستخرج از طرح اول ضرورت ندارد.شد. ارائه گواهی پذیرش مقاله یا مقاله چاپبامیمورد تأیید ناظر و شورای پژوهشی 

 (20/2/1400)مصوبه جلسه شورای پژوهشی مورخ 

ارائه گزارش مورد تأیید  شامل علمی، مشروط به اتمام طرح دوم: اخذ طرح پژوهشی درون سازمانی سوم اعضای هیأت3تبصره

)مصوبه جلسه شورای  باشد.میائه گواهی پذیرش یا مقاله مستخرج چاپ شده از طرح اول ارهمچنین ناظر و شورای پژوهشی و 

 (20/2/1400پژوهشی مورخ 

پس از طرح  ،نامه را بررسی نموده و در صورت کامل بودندرخواست و طرحنامه  ،مدیریت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه. 3ماده

 ابد.نممی جهت ارزیابی به داور ارسال ،در شورای پژوهشی دانشگاه، طبق مقررات واحد

: داور یا داوران/ ناظر یا ناظران به تشخیص مدیریت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه و با مشورت گروه علمی یا 1تبصره

 شوند.هشی دانشگاه انتخاب میهای تخصصی و تصویب شورای پژومیتهک

 و مجری نیز از نام داور شودال مینامه بدون نام مجری برای داوری ارسنامه، محرمانه است؛ بنابراین طرح: داوری طرح2تبصره

 یا داوران آگاه نخواهد بود.

شورای  گاه با مشورت شهایی که مجری آن معاون آموزشی و پژوهشی است توسط ریاست دان: داوران و ناظر طرح3تبصره

 شوند.پژوهشی انتخاب می
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عاون آموزشی و پژوهشی با مجری آن مدیر امور پژوهشی و فناوری است به تشخیص مهایی که : داوران و ناظر طرح4تبصره

 شوند.شورای پژوهشی انتخاب می مشورت 

نظرات داوران برای اعمال اصالحات احتمالی به مجری منعکس داده شده و مجری موظف است پس از اعمال اصالحات . 4ماده

کتبی به مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه ارسال نماید و مواردی را که نپذیرفته شده، اصالحات اعمال شده را به صورت پذیرفته

 به طور مستدل پاسخ دهد. است

نامه تکمیل شده را به همراه نظرات داوران و اصالحات اعمال شده مجری یا مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه طرح. 5ماده

  کند.گیری نهایی مطرح میبرای بررسی و تصمیم ی دانشگاههای ارائه شده در جلسه شورای پژوهشپاسخ

ای رسمی نامه تأیید شود، طی نامهکه  طرحرا، در صورتی اوری دانشگاه تصمیم شورای پژوهشیمدیر امور پژوهشی و فن .6ماده

شود برای رفع نواقص مطلع مینامه همچنان ناقص باشد، مجری که طرحکند و در صورتیارسال می برای تصویب به ریاست دانشگاه

 گردد.نتیجه تصمیمات به مجری اعالم می شود وی بازگردانده مینامه به مجرنامه رد شود، طرحکه طرحو در صورتی

تواند مجدداً درخواست بررسی طرح را شورای پژوهشی دانشگاه طرح پژوهشی را رد کند، مجری می که: در صورتی1تبصره

ماه رف حداکثر یکجیهات به شورای پژوهشی ارائه دهد. در این صورت شورای پژوهشی موظف است ظبه همراه دالیل و تو

 نامه تجدیدنظر، نتیجه نهایی را به مجری اعالم نماید. از تاریخ دریافت

فناوری، حداکثر  مدت فرایند ارزیابی و تأیید پیشنهاد طرح پژوهشی در دانشگاه، از زمان پیشنهاد به مدیریت امور پژوهشی و .7ماده

تواند مجری ارسال نکند، مجری میبه که در این مدت مدیریت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه نتیجه را روز است و در صورتی 90

 رییسه دانشگاه ارسال کند.نامه را به هیأتمستقیماً طرح

های وهشی به کمیتهصورت نیاز توسط شورای پژ رنامه را دطرحمختار است و فناوری دانشگاه  مدیریت امور پژوهشی .8ماده

هشی و فناوری دانشگاه مکتوب به اطالع مدیریت امور پژونامه را به طور ها نتیجه بررسی طرحدهد و این کمیتهتخصصی ارجاع 

 رسانند.می

نامه، به شورای پژوهشی دانشگاه موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه )اداری( از تاریخ دریافت طرح های تخصصیکمیته. 9ماده

 پاسخ قطعی ارائه دهد.

 گردد.جزء این مدت محسوب نمی برای اعمال اصالحات نزد مجری است، نامه: مدت زمانی که طرح1 تبصره

که در نیمه نخست تابستان باشد، سی روز و در صورتی در ایام امهنهاد، ارزیابی و تصویب طرحکه مراحل پیشندر صورتی .10ماده

 شود.اضافه می 9تا  7ماه باشد پانزده روز به مدت زمان مواد فروردین

. قرارداد ابتدا توسط مجری و سپس مدیر امور پژوهش و فناوری  و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه و در نهایت ریاست 11ماده

 شود.میدانشگاه امضا 

قرارداد را امضا  ،: در صورتیکه معاون آموزشی و پژوهشی خود مجری طرح باشد، ریاست دانشگاه به عنوان نماینده1 تبصره

که مدیر امور پژوهشی و فناوری دانشگاه مجری طرح باشد، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه به خواهد کرد و در صورتی

 کند.قرارداد را امضا می ،عنوان نماینده

ط مجری، ناظر و نماینده دانشگاه در قرارداد ثبت ی است که پس از امضای قرارداد توسزمان رسمی آغاز طرح، تاریخ .12ماده

 شود.
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پیشنهاد دهنده طرح ظرف مدت یکماه از تاریخ ابالغ تصویب طرح پژوهشی نسبت به امضای قرارداد اقدام که در صورتی. 13ماده

نکردن قرارداد بنا به عللی خارج  نکه امضاءگردد، مگر آگروه آموزشی ارجاع مینامه به شود و طرحتلقی مینکند، به منزله انصراف 

 از اراده پیشنهاد دهنده طرح باشد.

 شود.ها به زبان فارسی و چکیده آن به زبان فارسی و انگلیسی ارائه می. گزارش نهایی طرح14ماده

توانند شوند میکشور تهیه میهایی که با مشارکت دیگر مؤسسات آموزشی و پژوهشی خارج از : گزارش نهایی طرح1تبصره

 فارسی تنظیم شوند. به زبان دیگری به غیر از 

مدیر امور پژوهشی و فناوری حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت گزارش نهایی، آن را در شورای پژوهشی مطرح  .15ماده

 .نمایدارسال می طرح در صورت تأیید شواری پژوهشی برای ناظرو 

تواند نسبت به ارائه درخواست تمدید مدت قرارداد به مدیریت مجری در صورت ضرورت، پس از اتمام قرارداد طرح، می .16ماده

 امور پژوهشی و فناوری اقدام نماید.

و هر  تواند در دو مرحلهدرخواست مجری و تأیید شورای پژوهشی می: مدیر امور پژوهش و فناوری دانشگاه بر اساس 1 تبصره

 بار به مدت شش ماه برای تمدید مدت قرارداد موافقت کند.

مجری با گذشت شش ماه از پایان مدت قرارداد، بدون درخواست تمدید یا سپری شدن سه ماه از پایان  صورتیکه: در 2 تبصره

شود و مشمول تعهدات متقابل در قرارداد ه نکند، طرح او به عنوان طرح معوق تلقی می، گزارش نهایی خود را ارائمدت تمدید

  شود.گیری نهایی به شورای پژوهشی ارجاع داده میها برای تصمیمگردد و طرحهای پژوهشی میطرح

دهنده بوده و به ریت سفارشنامه  و گزارش نهایی تابع مدیهای نیاز محور، در همه مراحل ارزیابی و بررسی طرحطرح .17ماده

 کند.جای معاون آموزشی و پژوهشی و شورای پژوهشی واحد، ایفای نقش می

 

 بخش دوم:تعهدات مجری

مجری مکلف است در صورت نیاز به استفاده از تخصص و تجربه همکاران یا همکاران اصلی )اعم از داخلی یا خارجی(  .18ماده

 نیست.میسر قرارداد  افزودن اسامی همکاران طرح بعد از امضای به امضای آنان برساند.نامه درج و مشخصات آنان را در طرح

مجری مکلف است در صورت دریافت هزینه تجهیزات طبق مفاد قرار داد نسبت به تهیه لوازم، مواد و تجهیزات مورد نیاز . 19ماده

 دانشگاه ارائه دهد.اقدام کند و همه مستندات مالی را به مدیریت امور پژوهشی و فناوری 

: تسویه حساب نهایی با مجری طرح پژوهشی منوط به ارائه اظهارنامه برای مواد مصرفی و غیر مصرفی به انضمام فاکتورها 1تبصره

 هاست که باید به تأیید معاون آموزشی و پژوهشی و معاون اداری و مالی دانشگاه رسیده باشد.و رسید هزینه

بایست های مرتبط با آن جهت اجرای طرح بر عهده مجری است و میالزم و پرداخت تمام هزینه:اخذ تمام مجوزهای 2تبصره

 ( دیده شود.1نامه پیشنهادی )کاربرگ الف/در طرح

ادی بندی شده پیشنها طبق برنامه زمانگزارش نهایی ر شدهپرینت هایو نسخه WORD  ،PDF نسخهمجری مکلف است  .20ماده

 ( تهیه و به صورت تایپ شده به مدیریت امور پژوهشی و فناوری ارائه دهد.نهایی)در چارچوب راهنمای تدوین و نگارش گزارش 

میزان همانندی ثبت و رسید آن به همراه  %30های پژوهشی در سامانه همانندجو با حداکثر ضروری است تمامی طرح:1 تبصره

رداخت شده پمجری طرح  وسط تپژوهشی ارائه گردد. هزینه بررسی در سامانه همانندجو نسخه نهایی طرح پژوهشی به شورای 

 (11/21/1399)مصوبه جلسه شورای پژوهشی مورخ  .دشپرداخت خواهد  ازبهانه ساالنه اعضا از مبلغ پژو هک
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ت به لزوم چاپ و های تخصصی پس از تأیید گزارش نهایی در صورت درخواست مجری نسبشورای پژوهشی یا کمیته .21ماده

کنند و در صورت تشخیص ضرورت چاپ و انتشار نهایی، مستندات برای طی مراحل گیری میانتشار آن به صورت کتاب، تصمیم

 قانونی توسط مدیر امور پژوهشی و فناوری به شورای انتشارات دانشگاه ارجاع خواهد شد.

عاونت آموزشی های پژوهشی مصوب را بر اساس قرارداد، در اختیار مای از گزارش نهایی طرحمجری موظف است نسخه .22ماده

 قرار دهد.ه دانشگاه کتابخانو پژوهشی و 

های نیاز محور، باید به جز ارائه گزارش نهایی مصوب، محصول قابل انتشار یا های پژوهشی، به استثنای طرحهمه طرح .23ماده

باشد، باید مجری در آن ( SCOPUS یاISI  ،پژوهشی علمی با درجه )بل ثبت داشته باشند و اگر محصول مستخرج ازطرح، مقاله قا

پژوهشی در بخش مربوطه متناسب با ل یا نویسنده مسئول نام برده شود و به شماره قرارداد، تاریخ و عنوان طرحبه عنوان نویسنده او

 فرمت نشریه اشاره شود.

هشی خود را به صورت اختراع و یا به شکل دیگری در اختیار مراکزی به جز دانشگاه چنانچه مجری بخواهد نتیجه طرح پژو .24هماد

  جوز کسب نماید.هشی دانشگاه مقرار دهد، الزم است از شورای پژو هنر شیراز

و در صورت اعالم مدیریت امور  شود نتیجه طرح پژوهشی خود را به صورت سمینار، بر حسب موردمجری متعهد می .25ماده

 نماید. ارائهتر ، در سطح دانشکده، دانشگاه یا به طور گستردهپژوهشی و فناوری دانشگاه

 نماید.با هماهنگی مجری طرح تعیین می: نحوه و زمان ارائه نتایج به صورت سمینار را مدیر امور پژوهش و فناوری 1تبصره

که مجری در اجرای مفاد قرارداد تعهدات خود را به انجام نرساند و در نتیجه خساراتی به دانشگاه وارد شود، در صورتی .26ماده

یان با شورای و ز را جبران نماید. تشخیص موارد فوق و تعیین میزان ضررپس از تعیین میزان ضرر و زیان وارده، مجری باید آن 

 پژوهشی دانشگاه و تأیید دفتر حقوقی دانشگاه خواهد بود.

 

 بخش سوم: تعهدات دانشگاه

 ای به شرح زیر پرداخت نماید:التحقیق مجری و همکاران اصلی طرح را به صورت مرحلهدانشگاه موظف است حق .27ماده 

 بین مجری و دانشگاه( ه)طبق مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه در قرارداد منعقد میانههای پژوهشی خرد و طرح 

حداکثر  میانهریال و در مقیاس  30،000،000 حداکثر های پژوهشی درون سازمانی در مقیاس خردطرحمبلغ نهایی :1 تبصره

 (20/2/1400)مصوبه شورای پژوهشی مورخ  باشد.ریال می 70،000،000

 شود.پرداخت می های خرد و میانههمانند طرح: های گروهیطرح 

 شود.رییسه دانشگاه پرداخت می: بر اساس پیشنهاد مجری و تأیید هیأتهای نیاز محورطرح 

 شود.رییسه دانشگاه پرداخت میبر اساس پیشنهاد مجری و تأیید هیأت :های دانش فنی یا تولید محصولطرح 

نامه مصوب بر اساس طرح)مقاله یا ثبت اختراع( پرداخت نهایی منوط به ارائه محصول مستخرج از طرح یا گواهی آن  .28ماده 

 است.

و مورد تأیید مجری و همکاران درصد اعالم شده کنندگان بر اساس الزحمه هریک از مشارکتهای گروهی، حقدر طرح .29ماده

 خواهد شد. پرداخت نامهدر طرح

مختار است شورای پژوهشی دانشگاه و  پرداخت کندبه شرح زیر الزحمه داوران و ناظر طرح را دانشگاه موظف است حق .30ماده

 :نماید تصویبرا بازنگری و ساالنه این مبالغ 

 ریال1،000،000ریال و  750،000به ترتیب ارزیابی طرح خرد و میانه برای 
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 ریال 2،000،000های کالن نامه طرحبرای ارزیابی طرح 

 قرارداد است که توسط شورای پژوهشی  درصد مبلغ 10تا  5و کالن(،  نظارت بر طرح پژوهشی )خرد، میانه الزحمهحق

 شود.تعیین می

 مورد بر عهده های گروهی، نیازمحور و دستیابی به دانش فنی، بر حسب نامه و نظارت بر طرحالزحمه ارزیابی طرححق

 هشی دانشگاه است.معاونت آموزشی و پژو

 

به تصویب شورای  3/3/1400های پژوهشی تهیه شده و در تاریخ نامه طرحتبصره با توجه به آیین 18ماده و  30نامه در این شیوه

های قبلی العملجایگزین دستور ،رییسه دانشگاه رسیده است و از تاریخ ابالغبه تصویب هیأت  14/4/1400 پژوهشی و در تاریخ

 االجرا است.الزم شود ومی


