آیین نامه اجرایي طرح هاي پژوهشي كاربردي مسأله محور
حوزه معاونت پژوهش و فناوری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

مقدمه
به منظور مشارکت هر چه بیشتر محققان دانشگاهی در حل مسائل و مشکالت دانشگاه جهت ارتقا کیفیت و بهره وري و به منظور سیاستگذاري
و نیز بررسی طرحهاي پژوهشی کاربردي ماموريتگرا و نظارت بر حسن انجام کارهاي مربوطه و با عنايت به حضور محققین و متخصصان رشتههاي
مختلف در دانشگاه سیستان و بلوچستان که فعالیت تخصصی آنها میتواند منتهی به رفع مشکالت ساختاري دانشگاه و ارتقاء کیفیت و بهرهوري
شود ،طرحهاي پژوهشی کاربردي مسئله محور تعريف میگردد.
 -1تعاریف:
 -1-1طرح پژوهشی کاربردی مسئله محور
به طرح هايی گفته میشود که عالوه بر حفظ ماهیت پژوهشی ،با هدف رفع مشکالت ساختاري دانشگاه و يا ايجاد شیوهاي جديد در راستاي
افزايش تولید ،بهره وري ،صرفه جويی و  ...در چارچوب مقررات و سیاستهاي اجرايی دانشگاه سیستان و بلوچستان سازماندهی میشوند و در
اين آئین نامه ،طرح نامیده می شود.
 -1-2مجری طرح
عضو هیئت علمی يا پژوهشگر با وابستگی سازمانی به دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد که مسئولیت طراحی و اجراي طرح را بر عهده دارد
و در اين آئین نامه ،مجري نامیده می شود.
 -1-3کارگروه نظارت بر تصویب و اجرای طرح
کمیته اي است که ترکیب آن در ماده يک اين آئین نامه مشخص شده است و وظیفه نظارت بر تصويب و اجراي طرح را بر عهده دارد و در اين
آيین نامه ،کارگروه خوانده می شود.
 -2شیوه نامه اجرای طرح:
 -2-1متقاضیان (اعضاء هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان) ،اقدام به ارسال پروپوزالی در قالب فرم مخصوص طرح هاي کاربردي مسئله
محور به معاونت امور پژوهشی دانشگاه مینمايند.
تبصره  :1واحدهاي مختلف دانشگاه می توانند سفارش دهنده طرح هاي پژوهشی کاربردي باشند .مجريان طرح ها می توانند اعضاي هیات
علمی ،پژوهشگران مراکز پژوهشی و پژوهشکده هاي دانشگاه باشند.
تبصره  : 2هر مجري می تواند حداکثر يک طرح پژوهشی را تعريف و پس از تصويب نهايی اجرا نمايد.
تبصره  : 3ضرورت انجام طرح ارائه شده بايد مورد تايید باالترين مقام موسسه باشد.
 -2-2طرح ها بايد ماهیت مطالعاتی و پژوهشی داشته و منجر به حل مشکل يا مسئله يا تولید فناوري و زيرساخت هاي فناورانه در دانشگاه
سیستان و بلوچستان شوند و يا به طور ملموس منجر به بهبود فرايندها و افزايش بهره وري شوند در عین حال ،الزم نیست الزاماً به تولید مقاله يا
گسترش مرزهاي دانش منتهی گردند.
 -2-3طرح هاي ارائه شده ،ابتدا به صورت اولیه در معاونت پژوهشی دانشگاه بررسی می شوند و در صورت موافقت معاونت پژوهشی دانشگاه با
بررسی "طرح"  ،پروپوزال مربوطه با حضور عضو هیأت علمی وکارگروهی متشکل از افراد زير ،مورد بررسی قرار می گیرد:
الف) رئیس دانشگاه
ب) معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
ج) مدير امور پژوهشی
د) يک نفر نماينده شوراي پژوهشی دانشگاه

ه) معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
و) معاون اداري و مالی دانشگاه
ز) مدير طرح و برنامه
تبصره  : 4مجري ،در صورت درخواست معاونت پژوهشی و کارگروه ،جهت توضیح در مورد روش ها و اهداف در جلسات مربوطه حضور می يابد.
 -2-4تصويب نهايی و تامین اعتبار طرح ،منوط به تصويب آن در هیئت رئیسه دانشگاه و ابالغ رسمی آن به مجري از سوي معاونت پژوهشی و
فناوري دانشگاه می باشد.
 -3تعهدات دانشگاه
 -3-1در صورت تصويب نهايی طرح ،بر اساس مقررات دانشگاه و در چارچوب اهداف و برنامه هاي ارائه شده ،دانشگاه ،زمینه الزم براي اجراي
طرح را فراهم آورده و هماهنگی الزم با بخش هاي مختلف را انجام خواهد داد.
 -3-2بودجه مورد نیاز طرح از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه تامین خ واهد شد .همچنین ،حق التحقیق ،در چارچوب مقررات پژوهشی دانشگاه
قابل پرداخت است.
تبصره  : 5طرح هايی که سفارش دهنده آنها واحدهاي دانشگاه هستند مسئولیت نظارت و داوري آنها بر عهده مدير واحد سفارش دهنده طرح
بوده و تا حداکثر  01درصد مبلغ اعتبار طرح به عنوان حق نظارت قابل پرداخت خواهد بود .اين مبلغ به هنگام تصويب طرح مشخص می شود.
تبصره  : 6کسورات قانونی طرح ها طبق مقررات اداري -مالی جاري بر طرح هاي پژوهشی اعمال می شود.
 -3-3امتیاز پژوهشی طرح ها طبق فرمول محاسبه امتیاز طرح هاي پژوهشی مندرج در آيین نامه پژوهانه تعیین می شود.
 -4تعهدات مجری طرح:
 -4-1مجري طرح هاي کاربردي مسئله محور ،موظف است در طول اجراي طرح ،به طور منظم ،گزارش پیشرفت کار را به معاونت پژوهشی
دانشگاه ارسال نمايد.
 -4-2در صورتی که به داليل فنی و يا مشکالت ديگر ،مجري طرح قادر به ادامه فعالیت نباشد ،بايد بالفاصله مراتب را به معاونت پژوهشی
دانشگاه گزارش نمايد تا در جهت تعیین فرد جايگزين و يا رفع مشکالت احتمالی تصمیم گیري شود.
تبصره  : 7تصمیم گیري در مورد تعیین فرد ج ايگزين و يا تغییر يا توقف اجراي طرح ،منوط به تشکیل جلسه کارگروه مربوطه و استماع نظرات
مجري طرح و تايید هیئت رئیسه دانشگاه می باشد.
 -4-3مجري موظف است پس از خاتمه طرح ،گزارش نهايی آن را به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال نمايد .تائید نهايی واحد سفارش
ده نده و يا دو داور تعیین شده توسط معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه براي خاتمه طرح ضروري است.
 -5گردش کار شیوه نامه اجرایی طرح های پژوهشی کاربردی مسئله محور دانشگاه سیستان و بلوچستان و فرم مربوطه
آن مطابق طرح های درون سازمانی می باشد.
این آئین نامه در  5بند و  7تبصره در تاریخ  1335/3/11شورای پژوهشی دانشگاه ،در تاریخ  1335/3/23در هیات
رئیسه دانبه تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسید و از تاریخ  1335/3/23قابل اجرا می باشد.

