روﺳﺎي ﻣﺣﺗرم ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘژوھﺷﮕران ﺟوان و ﻧﺧﺑﮕﺎن در واﺣدھﺎي داﻧﺷﮕﺎھﻲ
ﻣوﺿوع :روﻧد اﺟراي طرح ھﺎي ﭘژوھﺷﻲ در ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺗرام ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳواﻻت ﻣﻛرر روﺳﺎي ﺑﺎﺷﮕﺎه در واﺣدھﺎ در ﺧﺻوص روﻧد اﺟراي طرح ھﺎي ﭘژوھﺷﻲ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ،ﻋﻠﻲ
رﻏم اﯾﻧﻛﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎرھﺎ در ﻗﺎﻟب دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ،ﻧﺎﻣﮫ ،ﭘﯾﺎم و  ...ﻋﻧوان و ﺗﻛرار ﮔردﯾده اﺳت؛ اﻣﺎ ﻣﺟددا روﻧد اﺟراي طرح ھﺎ در
ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻛﺎﻧﯾزه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺟﮭت اﺳﺗﺣﺿﺎر ھﻣﻛﺎران ﻣﺣﺗرﻣﻲ ﻛﮫ دﻗت ﻻزم در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ را ﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﻛرار ﻣﻲ ﮔردد.
ﺷﺎﯾﺎن ﺗوﺟﮫ اﺳت ﻛﮫ از اﯾن ﭘس ﺑﺎ وﺟود ﻣﺳﺗﻧدات و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎ و ﻣوارد ﺷﻔﺎف ﻣوﺟود ،ﺟﮭت ﺑﮭره ﺑرداری از زﻣﺎن ﺳﺗﺎد ﺑرای
رﺳﺎﻟت ھﺎی ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ،ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھش و ﻓﻧﺎوري ﺑﺎﺷﮕﺎه از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺳﮭﺎ و ﭘﯾﺎﻣﮭﺎﯾﻲ ﻛﮫ در ﺧﺻوص روﻧد اﺟراي طرح ھﺎي
ﭘژوھﺷﻲ ﻣوﺿوع اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺑﺎﺷد؛ ﻣﻌذور اﺳت.
ﻣراﺣل اﺟراي طرح ھﺎي ﭘژوھﺷﻲ در ﺑﺎﺷﮕﺎه :
ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﻌ رﯾف :در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ طرح ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻋﺿو ﻗﺎﺑل رؤﯾت ﺑوده و ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻐﯾﯾر ﺗوﺳط ﻋﺿو را دارد .طرح ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت
ﻣورد ﺑﺎزﻧﮕري و اﺻﻼح ﺗوﺳط ﻋﺿو ﻗرار ﮔﯾرﻧد )ﺗﺎ ﻗﺑل از ﻣرﺣﻠﮫ اﺟراي طرح( ،ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﻣراﺗب ﭘس از ھﻣﺎھﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺗﺎد
ﻣرﻛزي ﺑﺎﺷﮕﺎه ) ﺑﮫ ﺻورت ﯾك ﭘﯾﺎم ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھش و ﻓﻧﺂوري -ﻛﺎرﺷﻧﺎس ﭘژوھﺷﻲ  :ﻣﺛﻼ ﻟطﻔﺎ طرح آﻗﺎي ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣدي ﺑﺎ ﻛد
 ١٢٣٤٥٦را ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ----ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣﺎﯾﯾد( ﺑﮫ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺗﻘﺎل ،ﺗﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺻﻼح آن ﺗوﺳط ﻋﺿو اﻗدام ﮔردد.
ﻣرﺣﻠﮫ ﺑررﺳﻲ :ﭘس از ﺗﺄﯾﯾد طرح ﺗوﺳط ﻋﺿو ،طرح وارد اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﻲ ﺷود و ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺳط رﺋﯾس ﺑﺎﺷﮕﺎه در واﺣد ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﻐﯾﯾر
دارد .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ رﺋﯾس ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻲﺑﺎﯾﺳت اطﻼﻋﺎت طرح ﭘژوھﺷﻲ را ﺑررﺳﻲ و در ﺻورﺗﯾﻛﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺻﻼﺣﺎت دارد ،ﺗﻐﯾﯾرات را
اﻋﻣﺎل ﻧﻣوده و در ﺻورت ﺻﺣت اطﻼﻋﺎت ﺟﮭت اﻧﺗﻘﺎل طرح ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ﻛﻠﯾد ﺗﺄﯾﯾد ﻧﮭﺎﯾﻲ را ﺑزﻧد.
ﻣرﺣﻠﮫ داوري :در ﻣرﺣﻠﮫ داوري رﺋﯾس ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻲﺑﺎﯾﺳت ﭼك ﻟﯾﺳت ارزﯾﺎﺑﻲ طرح را ﺗﻛﻣﯾل ﻧﻣوده و ﺳﭘس داوران طرح را ﻣﺷﺧص
ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎ ﻣﺷﺧص ﻧﻣودن داور ﺟﮭت طرح اﻣﻛﺎن ﺗﮭﯾﮫ و ﭼﺎپ ﻓرم داوري ﺗوﺳط ﺳﯾﺳﺗم ﻣﮭﯾﺎ ﻣﻲﮔردد .ﭘس از ارﺳﺎل ﻓرم داوري ﺑﮫ
داوران )از طرﯾق ﭘﺳت اﻟﻛﺗروﻧﯾﻛﻲ و ﯾﺎ ﭘﺳت ﻣﻌﻣوﻟﻲ( و ﺗﺣوﯾل آن ،ﻓرم درﯾﺎﻓت ﺷده ﻣﻲﺑﺎﯾﺳت در ﺳﯾﺳﺗم وارد ﮔردد )ﺑﮫ ﺻورت
اﺳﻛن ﺑﺎ ﻓرﻣت  pdfو ﯾﺎ ﻓﺎﯾل ) docﭘس از اﻧﺟﺎم اﯾن ﻣراﺣل ﺑﺎ زدن ﻛﻠﯾد اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ،طرح وارد ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺗﺎد ﻣﻲ ﺷود.
ﯾﺎدآوري :طرح ھﺎي ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻗﺑل از ارﺳﺎل ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺗﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﺗوﺳط ﺷوراي ﭘژوھﺷﻲ و ﺷوراي ﺑﺎﺷﮕﺎه در واﺣدھﺎ ﻣورد
ﺗﺄﯾﯾد ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
در ﺿﻣن اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﻣﮭﺎي داوري و ﯾﺎ ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھش و ﻓﻧﺎوري داﻧﺷﮕﺎه در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از اﺟراي طرح
ﻣورد ﻗﺑول اﺳت.
ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺗﺎد :در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ طرح ﺗوﺳط ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزي ﺑررﺳﻲ و ﭘس از طرح در ﺷواي ﭘژوھﺷﻲ ﺑﺎﺷﮕﺎه در ﺻورت ﺗﺄﯾﯾد ﺑﮫ
ﻣرﺣﻠﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻲﯾﺎﺑد و ﻣراﺗب ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻛﺗوب ﺑﮫ اطﻼع واﺣد ﺧواھد رﺳﯾد) .وﺿﻌﯾت طرح ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺗﺎد ﻧﺑوه
و ﯾﺎ ﻣﻲﺑﺎﯾﺳت اﺻﻼح ﮔردﻧد از طرﯾق ﺳﯾﺳﺗم اﻟﻛﺗروﻧﯾك ﺑﮫ اطﻼع واﺣد ﺧواھد رﺳﯾد ).
ﯾﺎدآوري ﻣﺟدد :ﻟطﻔﺎ ً از ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﻲ و ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم در ﺧﺻوص اطﻼع از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑررﺳﻲ ﺷورا ﺧودداري ﮔردد.
ﻣرﺣﻠﮫ ﻗرارداد :در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ طرح ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺗﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻗرارداد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻲ ﯾﺎﺑﻧد .رؤﺳﺎي ﺑﺎﺷﮕﺎه در واﺣدھﺎي
داﻧﺷﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت اﯾن طرح ھﺎ را در ﺷوراي ﭘژوھﺷﻲ و ﺷوراي ﺑﺎﺷﮕﺎه طرح و در ﺻورت ﺗﺄﯾﯾد ﻣطﺎﺑق ﻣﻘررات ﺑﺎﺷﮕﺎه و داﻧﺷﮕﺎه،
ﻗرارداد ﺑﺎ ﻣﺟري طرح )در ﻓرم ﻣﺧﺻوص ﻗرارداد ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻛﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﻛﺎر از طرﯾق ﺳﯾﺳﺗم طرح ھﺎي ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﻲ
اﺳت ) اﻧﻌﻘﺎد ﮔردد .ﭘس از آن ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺷوراي ﺑﺎﺷﮕﺎه و ﻓرم ﻗرارداد )ﺑﮫ ﺻورت اﺳﻛن ﺑﺎ ﻓرﻣت  (pdfﺑر روي ﺳﺎﯾت
درج ﮔردﯾده و طرح ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا ﻣﻧﺗﻘل ﺷود.
ﺗذﻛر  :ﻟطﻔﺎ واﺣدھﺎﯾﻲ ﻛﮫ طرح ھﺎي آﻧﮭﺎ در ﻣرﺣﻠﮫ ﻗرارداد اﺳت در اﺳرع وﻗت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم ﻗرارداد و ارﺳﺎل طرح ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا
اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت طرح ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﯾش از  ٣ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻوﯾب آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻗرارداد ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا ﻣﻧﺗﻘل ﻧﮕردﯾده
ﺑﺎﺷﻧد از ﺳﯾﺳﺗم ﺣذف و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان دﯾﮕر از ﻧظر ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزي ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﻧﺑوده و ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎ آﻧﮭﺎ اﻣﻛﺎن ﭘذﯾر ﻧﺧواھد
ﺑود .
ﻣرﺣﻠﮫ اﺟرا :در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اﻣﻛﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﺗوﺳط ﺑﺎﺷﮕﺎه وﺟود ﻧﺧواھد داﺷت و ﻓﻘط رﺋﯾس ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻲﺗواﻧد ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت طرح دﺳﺗرﺳﻲ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﻣرﺣﻠﮫ اراﺋﮫ ﮔزارش :ﭘس از اﺟراي طرح و ارزﯾﺎﺑﻲ ﮔزارش ھﺎي دوره اي طرح ﻣطﺎﺑق ﻣراﺣل اﺟراي طرح ،در ﻣرﺣﻠﮫ ﮔزارش
ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﻣوارد ﭘس از داوري و ﺗﺄﯾﯾد ﺷوراي ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗوﺳط ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻛﺎﻧﯾزه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﮫ ھﻣراه ﻓرم داوري و ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺷوراي
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺑﻧﻲ ﺑر ﺗﺄﯾﯾد ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﻲ ،ﺑﮫ ﺻورت ﻓﺎﯾل ﺿﻣﯾﻣﮫ در ﺳﯾﺳﺗم ﭘﯾوﻧد در ﻗﺳﻣت طرح ھﺎ )در ﺻورﺗﻲ ﻛﮫ ﻓﺎﯾل ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﻲ
در ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎرﮔذاري ﻧﮕردﯾد ،ﻧﯾﺎزي ﺑﮫ ارﺳﺎل آن از طرﯾق دﯾﮕر ﻧﻣﻲ ﺑﺎﺷد و در ﻧﮭﺎﯾت در ھر ﺻورت ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ھﻣراه ﮔﺎﻟﯾﻧﮕور ﺳﻲ
دي ﻓﺎﯾل ﺑﮫ ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزي ارﺳﺎل ﮔردد( درج ﺷود.
ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب :ﺟﮭت ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب  %٧٠طرح ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت  ٢ﻧﺳﺧﮫ از ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺑﮫ ﺻورت ﮔﺎﻟﯾﻧﮕور ﺷده ﻣطﺎﺑق ﺿواﺑط
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﮫ ھﻣراه ﻟوح ﻓﺷرده از ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﻲ  -ﭼﻛﯾده طرح و ﻓرم ﺧﻼﺻﮫ طرح ﭘژوھﺷﻲ اﺟرا ﺷده و ﺗﺻوﯾر ﻓرم داوري ﮔزارش
ﻧﮭﺎﯾﻲ و ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺷوراي ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺑﻧﻲ ﺑر ﺗﺄﯾﯾد ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﻲ )و در ﺻورت ﻟزوم ﻣﻘﺎﻟﮫ( ﺑﮫ ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزي ﺑﺎﺷﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔردد .
ﻣرﺣﻠﮫ ﺧﺎﺗﻣﮫ :ﻣﺟري طرح ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﺟﮭت ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب طرح ﺧود ﻣطﺎﺑق ﻗرارداد طرح ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ طرح ﺧود )اراﺋﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ
ﻋﻠﻣﻲ -ﭘژوھﺷﻲ ﯾﺎ  ISIو )  ...اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد و ﺗﺎ ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب  %١٠٠طرح ﺧود ﻧﻣﻲ ﺗواﻧد ﻣﺟري طرح دﯾﮕري در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎﺷد.
ﺑراي ﺗﺳوﯾﮫ  %١٠٠ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﻛﭘﻲ ﺑراﺑر اﺻل ﺷده ﻣﻘﺎﻟﮫ  -ﻓرم ﺗﺄﯾﯾد ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗوﺳط رﺋﯾس ﮔروه در ﺧﺻوص ﻣﻘﺎﻻت ﻻﺗﯾن )ﻛﮫ ﺑﮫ
ﭘﯾوﺳت اﺳت( -ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺷوراي ﺑﺎﺷﮕﺎه واﺣد ﻣﺑﻧﻲ ﺑر ﭘذﯾرش ﻣﻘﺎﻟﮫ ،ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﻲ از طرﯾق ﭘﺳت و ﯾﺎ ﻛﺎرﺗﺎﺑل (ﻧﺎﻣﮫ و ﻧﮫ
ﭘﯾﺎم( ﺟﮭت ﺑررﺳﻲ ﺑﮫ ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزي ﺑﺎﺷﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔردد .در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﻣوارد طﯽ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ ﻣدﯾر ﮔروه
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ رﺷﺗﮫ ﻋﺿو در واﺣد از ﻣﻌﺗﺑر ﺑودن ﻣﺟﻠﮫ و ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ اﺧذ ﮔردد.
ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﺻﺣت اﻋﺗﺑﺎر و اﺻﺎﻟت ﻣوارد طرح ھﺎ و ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟﻲ ﺗوﺳط رﺋﯾس ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻛﻧﺗرل ﮔردد و ﺑدﯾﮭﻲ اﺳت ھرﮔوﻧﮫ
ﻣﺷﻛل در اﯾن ﺧﺻوص ﺗﺧﻠف  -١رﺋﯾس ﺑﺎﺷﮕﺎه و  -٢ﻣﺟري ﻣﺣﺳوب ﺷده و ﻣطﺎﺑق ﻣﻘررات اﻗدام ﺣﻘوﻗﻲ ﺻورت ﺧواھد ﭘذﯾرﻓت.
ﻣﺗذﻛر ﻣﻲ ﮔرددﻛﮫ ذﻛر اﺳﺎﻣﻲ اﻓراد ﺧﺎرج از ھﻣﻛﺎران طرح در ﻣﻘﺎﻻت و ﺳﺎﯾر ﺧروﺟﻲ ھﺎي طرح ﻣﻣﻧوع ﺑوده و ﺗﺧﻠف ﻣﺣﺳوب ﻣﻲ
ﺷود و ﻣﺟري طرح ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﺿﻣن ﻋودت ﺗﻣﺎﻣﻲ ﻣﺑﻠﻎ درﯾﺎﻓﺗﻲ ﻣﻌﺎدل ) (%٢٠ﻧﯾزﺟرﯾﻣﮫ ﺑﭘردازد.
ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺻراف :در ﺻورﺗﻲ ﻛﮫ ﻣﺟري طرح در ھر ﻣﺣﻠﮫ از اﺟراي طرح از اداﻣﮫ اﺟراي طرح ﻣﻧﺻرف ﮔردد ،ﺿﻣن رﻋﺎﯾت
ﻣوارد ﻣطﺎﺑق ﻣﻘررات ﺑﺎﺷﮕﺎه و داﻧﺷﮕﺎه در اﯾن ﺧﺻوص ،ﭘس از ﻣﻛﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎﺷﮕﺎه واﺣد ﺑﺎ ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزي ﺑﺎﺷﮕﺎه ،طرح ﺗوﺳط ﺳﺗﺎد ﺑﮫ
ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺻراف اﻧﺗﻘﺎل ﺧواھد ﯾﺎﻓت .
ﻣرﺣﻠﮫ رد :در ﺻورﺗﻲ ﻛﮫ طرح در ھر ﻣرﺣﻠﮫ ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزي ﯾﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه واﺣد ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﻲ ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزي ﺑﺎﺷﮕﺎه
)ﻣﻛﺎﺗﺑﮫ از طرﯾق ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺣت وب ﺑﺎﺷﮕﺎه( ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ رد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻲ ﯾﺎﺑد.
ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﻘص ﻣدا رك :طرح ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ از ﺟراي طرح ﻧﺎﻗص ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻣدارك آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طور ﻛﺎﻣل در ﺳﺎﯾت درج ﻧﮕردﯾده
ﺑﺎﺷد ،ﺗوﺳط ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزي ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﻘص ﻣدارك ﻣﻧﺗﻘل ﺧواھد ﮔردﯾد.
در ﺿﻣن در ﺻورت اﻧﺻراف ﻣﺟري از اﺟراي طرح در ﺻورﺗﻲ ﻛﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ ﻗرارداد و ﯾﺎ اﺟرا ﺑﮫ ﺑﻌد ﻣﻲ ﺑﺎﺷد  ،ﻣوارد ﻣﻲ
ﺑﺎﯾﺳت از طرﯾق ﻧﺎﻣﮫ ﻛﺗﺑﻲ ﺑﮫ ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزي ﺑﺎﺷﮕﺎه و ﺑﺎ ذﻛر دﻟﯾل ارﺳﺎل ﺷود.
ﺣذف و ﯾﺎ راﻛد ﻧﻣودن و ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻣراﺣل ﻗﺑل طرح ھﺎ در ھر ﻣرﺣﻠﮫ اي ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق ارﺳﺎل ﭘﯾﺎم ﺑﮫ ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزي ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﯾﺳر
اﺳت.
ﻟطﻔﺎ در اﺳرع وﻗت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ روش ﻧﻣودن وﺿﻌﯾت طرح ھﺎي در ﺣﺎل ا ﺟرا ،در اﻧﺗظﺎر ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب و در ﺣﺎل ﻗرارداد ﺧود اﻗدام
ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺑدﯾﮭﻲ اﺳت ﻛﮫ ﻣﺳووﻟﯾت ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﺎﺧﯾر و  ...ﺑر ﻋﮭده روﺳﺎي ﺑﺎﺷﮕﺎه در واﺣدھﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻣوﺿوع ،ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ،ﺣﺟم ﺑﺎﻻي درﺧواﺳﺗﮭﺎ و ﻟزوم رﺳﯾدﮔﻲ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ھﻣﮫ درﺧواﺳﺗﮭﺎي وارده از
واﺣدھﺎي داﻧﺷﮕﺎھﻲ در ﺳراﺳر ﻛﺷور ،ﺳﺗﺎد ﻣرﻛزي ﺑﺎﺷﮕﺎه در ﺧﺻوص طرح ھﺎي ﭘژوھﺷﻲ ،ﺗﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺧﮕوي ﻣﻛﺎﺗﺑﺎت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
از ﺳوي رؤﺳﺎي ﻣﺣﺗرم ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷد ،ﻟذا ﻻزم اﺳت ﺑﺎ اﻋﺿﺎي ﻣﺣﺗرم ھﻣﺎھﻧﮕﻲ و ﺗﺄﻛﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾد ﻣﻛﺎﺗﺑﺎب و ﺗﻣﺎﺳﮭﺎي اﻋﺿﺎء در اﯾن
ﺧﺻوص ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق ﺑﺎﺷﮕﺎه واﺣد ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﻛﺎﺗﺑﺎت و ﺗﻣﺎﺳﮭﺎي ﺧﺎرج از اﯾن ﭼﺎرﭼوب ﺗرﺗﯾب اﺛر داده
ﻧﺧواھد ﺷد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت طرح ھﺎي ﭘژوھﺷﻲ ﺑﺎﺷﮕﺎه و ﻟزوم رﻋﺎﯾت ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات ﺑﺎﺷﮕﺎه در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺧواھﺷﻣﻧد اﺳت اﻋﺿﺎي
ﺑﺎﺷﮕﺎه را ﺑﮫ ﺻورﺗﻲ راھﻧﻣﺎﯾﻲ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﻛﮫ طرح ھﺎﯾﻲ ﺗﻌرﯾف ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻛﮫ ﺿﻣن ﻛﺎرﺑردي و اﺟراﯾﻲ ﺑودن و ھم راﺳﺗﺎ ﺑﺎ اھداف ﭘژوھﺷﯽ
داﻧﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﻋﻧوان طرح ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗﺟﺎری ﺳﺎزی ،ﺑﺗواﻧﻧد ﻧﺗﺎﯾﺞ آن را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻘﺎﻟﮫ  ، ISIﯾﺎ ﻋﻠﻣﻲ -ﭘژوھﺷﻲ ،ﺛﺑت ﻋﻠﻣﻲ اﺧﺗراع و ﯾﺎ
اﻧﺗﺷﺎر ﻛﺗﺎب )ﺗﺄﯾﯾد ﺷوراي اﻧﺗﺷﺎرات واﺣد و ذﻛر ﻧﺎم ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣطﺎﺑق ﺿواﺑط در ﻛﺗﺎب ﺿروري اﺳت( اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﻛﮫ اﯾن
ﻣوﺿوع در ﻗرارداد طرح ﻧﯾز ﻋﻧوان ﮔردﯾده اﺳت ،ﻟذا از ﻋﻧوان ﻧﻣودن ﻣوارد ﺧﺎص و درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺧودداري
ﻧﻣﺎﯾﯾد.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺟدداً ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻲ ﮔردد ﻛﮫ ﻛﻠﯾﮫ ﻣراﺣل اﺟراي طرح ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺳت از طرﯾق ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺣت وب ﺑﺎﺷﮕﺎه و ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ذﻛر ﺷده در ﺑﺎﻻ
ﺻورت ﭘذﯾرد ،ﻟذا ﻣوارد ﺧﺎرج از اﯾن ﭼﺎرﭼوب ﻣورد ﭘذﯾرش ﻗرار ﻧﻣﻲ ﮔﯾرد.

