باسمه تعالي

« آیین نامه حمایت ازطرح های پژوهشی دانشجویان دانشگاه شیراز»
مقدمه:

با هـدف ترغیب دانشجویان به انجام طـرح های پژوهشي وحمایت و نظارت برآن طرح ها آیین نامه حاضر ارائه مي گردد.
تعاریف:

طرح پژوهشی :طرحي است که از طرف یک نفر یا یک تیم از دانشجویان دانشگاه شیراز تحت مشـاوره یـک یـا ندـد نفرعضـو
هیأت علمي و نظارت یک نفرعضو هیأت علمي مرتبط با طرح به کمیته حمایت از طـرح هـای پژوهشـي دانشـجویان دانشـگاه
شیراز ارائه مي گردد.
کمیته حمایت ازطرح های پژوهشی دانشجویان :کمیته حمایت از طرح های پژوهشي دانشجویان کمـیته ای است متشکــل از :
معاون فرهدگي دانشگاه ،مدیر امـورعلمي دانشگاه ،مدیرپژوهشي دانشگاه ،نمـایدده کمیتـه حمایـت و نظـارت بـر انجمـن هـای
علمي دانشجویي دانشگاه ،معـاون دانشجـویي و فـرهدگي دانشکـده مربوطـه ورئـی اداره برنامـه ریـوی و توسـعه امـورعلمي
دانشگاه مي باشد.
مشاورطرح :یکي از اعضای هیأت علمي همان بخش مرتبط با موضوع مي باشد .در موارد خاص و یا بین رشته ای عضـو هیـأت
علمي مي تواند از بخش ،دانشکده یا دانشگاه دیگری با تصویب کمیته انتخاب شود .در موارد ضروری کمیته از مشـاور یـا نـاظر
جهت پاره ای توضیحات دعوت مي نماید.
ناظرطرح :ناظر به پیشدهاد معاون دانشجویي و فرهدگي دانشکده و به انتخاب کمیتـه از بـین اعضـای هیـأت علمـي آشـدا بـه
موضوع ،ترجیحاً از دانشگاه شیراز و در موارد خاص از دانشگاه دیگری انتخاب مي گرددکه نظارت برحسن اجرای طـرح مدببـ
بر اهداف تعیین شده را برعهده دارد.
ماده  :1طرح های پژوهشي دردو سبح کارشداسي و تحصیالت تکمیلي مورد بررسي و حمایـت ررارمـي گیرندکـه ترجیحـاً بـه
نسبت %70درسبح کارشداسي و %30درسبح تحصیالت تکمیلي درنظرگرفته مي شوند.
تبصره :طرح پژوهشي ارائه شده ربالً مورد حمایت مراکـو اسـتعدادهای درخشـان وکـارآفریدي رـرار نگرفتـه باشـد و نبایسـتي
رسمتي از پایان نامه یا رساله کارشداسي ارشد و دکتری و یا به عدوان رسمتي از درس سمیدار یا پروژه دانشجویي باشد.
ماده :2مراحل اجرایي شدن طرح های پژوهشي به شرح ذیل است :مجری طرح و یا سرپرسـت تـیم پژوهشـي پـ از تکمیـل
فـرم مخصوص طـرح های پژوهشي دانشجویي ،مي بایست یک تـأییدیه علمي از مشـاور و ناظر طــرح تهیـه نمـوده و پـ از
امضا و تأیید رئی بخش مربوطه ،معاون دانشجویي و فرهدگي دانشکده و هستة علمي دانشکده فرم تکمیل شده را به مدیریت
امورعلمي دانشجویان دانشگاه تحویل نماید .دراین مرحله مـدیریت امـورعلمي دانشـجویان موظـا اسـت ،طـرح را در صـورت
کامل بودن مدارک به کمیته حمایت از طرح های پژوهشي دانشجویان دانشگاه جهت بررسي تحویل نمایـد .پـییر یـا عـدم
پییر طرح در اولین جلسه کمیته بررسي و نتیجه ابالغ خواهد شد .
ماده :3کمیته حمایت از طرح های پژوهشي دانشجویان سه بار در سال (آخر پاییو ،آخر زمستان و آخر بهار) جــهت بــررسي
طرح ها تشکیل مي شود( .در صورت نیاز جلسه اضبراری تشکیل مي گردد).
تبصره :کمیته میکور مي تواند به دو کمیته  -1فدي و مهددسي و علوم وکشاورزی و -2علوم انساني تقسیم شود.
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ماده :4اعتباراختصاص داده شده به طرح های پژوهشـي نسـبت بـه نـوع و کیفیـت آن تـا سـقا 20/000/000ریـال (معـادل
دو میلیون تومان) رابل تخصیص مي باشد.
تبصره :طرح های ویژه (طرح هایي کـه واجـد نـوآوری اسـت و ترجیحـاً کـاربردی در جهـت رفـی نیـاز کشـورمي باشـد و یـا
طرح های علوم انساني – اسالمي باشد) با تصویب کمیته از محدودیت مالي فوق برخوردار نیستدد.
ماده  :5مسئولیت و مدیریت مالي طرح پژوهشي به عهده مجری طرح مي باشد( .مجری طرح مي بایسـت یکـي از دانشـجویان
میکور در ماده اول باشد) .
تبصره :1هــویده های طـرح به صورت تدریجي در ربـال پیشـرفت کـار و ارائـه گـوار

و تأییـد اسـتاد نـاظر رابـل پرداخـت

مي باشد .نحوه پرداخت به صورت زیر خواهد بود:
مرحله اول %20 :جهت شروع کار(به صورت تدخواه)
مرحله دوم %30 :پ از  %30از پیشرفت کار
مرحله سوم %30 :پ از  %60از پیشرفت کار
مرحله نهارم %20 :پ از پایان کار
بدیهي است دانشجو در ربال هویده از محل تدخواه ،باید اسداد مثبته ارائه نماید.
تبصره :2هیچ گونه ح الوحمه پرسدلي به استاد ناظر ،استاد مشاور و مجری طرح پرداخت نمي شود .پـ از اجـرای طـرح ،از
طرف مدیریت امورعلمي دانشجویان دانشگاه یک لوح سپاس به استاد مشاور و استاد ناظر و یک لوح تقـدیر بـه مجریـان طـرح
داده مي شود.
ماده :6درصورت عدم اتمام طرح در مهلت اعالم شده ،مجری موظا است دالئل عدم اتمام طـرح را بـا تأییـد اسـتاد مشـاور و
استاد ناظر به اطالع کمیته رسانده و درخواست تمدید زمان اجرای طرح را بدماید.
تبصره :درصورت عدم تأیید علمي طرح توسط استاد ناظر و استاد مشاور یا به نتیجه نرسیدن طرح ،خسـارت مـادی و معدـوی
آن بر عهده مجری طرح مي باشد.
ماده :7مجری طرح مي بایستي حداکثر در پایان هر شش ماه پ از شروع طرح و یا کمتر از شـش مـاه درصـورت صـالحدید
کمیته ،گوار پیشرفت کار طرح را پ از تأیید استاد ناظر طرح به دفتر مدیریت امور علمي دانشجویان دانشـگاه ارسـال دارد.
در ضمن ارائه یک نسخه از گوار نهایي و مقاالت انتشار یافته با تأیید استاد ناظر و استاد مشاور طرح به مدیریت امـور علمـي
دانشگاه و ارائه یک سخدراني پ از پایان کار در بخش مربوطه الوامي است .بدیهي است در صورت عدم ارسال گـوار نهـایي
حداکثر سه ماه پ از اتمام طرح ،طرح های جدید مورد بررسي ررار نخواهدد گرفت.
ماده  :8مـالکیت طـرح های پژوهشي دانشجـویي متعلـ به دانشـگاه بـود و استفــاده از نتـای طــرح در خــارج از دانشـگاه
مي بایست با تصویب کمیته و مجوز ریاست دانشگاه یا معاونت پژوهشي دانشگاه صورت پییرد.
تبصره :درصدی از کل درآمد حاصل از طرح های پژوهشي که با خارج از دانشگاه ررارداد بسته مي شوند با تشخیص کمیته در
اختیار مدیریت امور علمي دانشجویان دانشگاه ررار مي گیرد.
این آیین نامه در 8ماده و  6تبصره در تاریخ 1389/7/20به تصویب کمیته حمایت و نظـارت بـر انجمـن هـای علمـي دانشـگاه
شیراز رسید و درتاریخ 1392/8/28درکمیته حمایت از طرح های پژوهشي دانشجویان دانشگاه شیراز مورد بازنگری ررار گرفت.
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