بسمه تعالي

شيوهنامهي ارزيابي طرحهاي
پژوهشي بروندانشگاهي
دانشگاه صنعتي شاهرود

تاريخ :شهريور ١٣٩٨

شيوهﻧﺎﻣﻪي ارزيﺎبي طرحهﺎي پژوهشي برونداﻧشگﺎهي داﻧشگﺎه صنعتي شﺎهرود
با توجه به ضرورت توسعهي تعامل ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت و با عنايت به تخصيص امتياز به طرح
هاي پژوهشي بروندانشگاهي مطابق با آييننامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي ،اين شيوهنامه اجرايي بهمنظور
نظاممنﺪ نمودن ارزيابي طرحهاي پژوهشي بروندانشگاهي تﺪوين گرديﺪه است.
ﻣﺎدهي  :١اهداف
-١-١

نظاممنﺪ نمودن فرآينﺪ ارزيابي طرحهاي بروندانشگاهي خاتمه يافته

-٢-١

شفافسازي فرآينﺪ اجرايي در ارزيابي فني و علمي طرحهاي بروندانشگاهي و تعيين ماهيت
پژوهشي بودن نوع طرحهاي بروندانشگاهي

-٣-١

ارائهي راهكار غالب در تعيين نوع طرحهاي پژوهشي بروندانشگاهي )ملي ،منطقهاي ،استاني،
درونمﺆسﺴهاي( طبق آييننامهي ارتقاء

ﻣﺎدهي  :٢تعﺎريف
-١-٢

طرحهاي بروندانشگاهي خﺪمات مهنﺪسي آزمايشگاهي ،كارگاهي :كه از اين به بعﺪ طرحهاي
خﺪماتي ناميﺪه ميشونﺪ ،طرحهايي هﺴتنﺪ كه به تقاضاي سفارشدهنﺪه بيرون از دانشگاه از
طريق عقﺪ قرارداد با معاونت پژوهشي دانشگاه بهمنظور ارائه خﺪمات مهنﺪسي و يا استفاده از
خﺪمات آزمايشگاهي و كارگاهي بهمنظور اهﺪاف مهنﺪسي و يا آموزشي انجام ميگيرنﺪ .اين
نوع طرحهاي بروندانشگاهي ماهيت پژوهشي نﺪارنﺪ و فاقﺪ امتياز پژوهشي طبق آييننامه
ارتقاء اعضاي هيات علمي ميباشنﺪ.

-٢-٢

طرحهاي پژوهشي بروندانشگاهي :طرحهايي هﺴتنﺪ كه داراي ماهيت پژوهشي بوده و از
طريق انعقاد قرارداد بين دانشگاه با سفارشدهنﺪهي خارج از دانشگاه )سازمانها و نهادهاي
دولتي و غيردولتي( انجام شﺪه و كليهي هزينههاي طرح توسط سفارشدهنﺪهي بيروني
پرداخت گردد.

-٣-٢

مجري و همكاران طرح :مجري طرح ،عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شاهرود است كه
مﺴﺆوليت اجرايي طرح را دارد .در صورتيكه به دﻻيلي دو يا چنﺪ نفر مﺴئوليت اجرايي طرح را
بر عهﺪه داشته باشنﺪ ،نفر اول بهعنوان مجري مﺴﺆول طرح شناخته شﺪه و سايرين به عنوان
همكار در نظر گرفته خواهنﺪ شﺪ .مجري و همكاران طرح ميتواننﺪ از امتيازات طرح طبق
آييننامهي ارتقاء بهرهمنﺪ شونﺪ.

-٤-٢

سفارشدهنﺪه )كارفرما( :شخصيت حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد طرح است كه كل اعتبار
ﻻزم براي انجام طرح را فراهم كرده و از نتايج طرح استفاده ميكنﺪ.

١

-٥-٢

گزارش نهايي طرح :گزارشي است كه مجري و همكاران طرح در پايان مراحل اجرايي طرح در
چارچوب ضوابط تعيين شﺪه در قرارداد طرح ارائه مينماينﺪ.

-٦-٢

مبلغ كل قرارداد :ميزان كل اعتبار طرح شامل جمع كل هزينههاي پيشبيني شﺪه در پيشنهاد
اوليه طرح )پروپوزال( كه در متن قرارداد اصلي با كارفرما قيﺪ شﺪه باشﺪ.

ﻣﺎدهي  :٣كميتﻪي ارزيﺎبي طرحهﺎي برونداﻧشگﺎهي
اين كميته موﻇﻒ به تأييﺪ نهايي نوع طرحهاي پژوهشي و ارائه مﺴتنﺪات به شوراي پژوهشي جهت تصويب
است .اين كميته شامل  ٣عضو ثابت )معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه ،مﺪير امور فناوري و ارتباط با صنعت
دانشگاه و يك عضو منتخب از شوراي پژوهشي( و  ٣عضو مﺪعو )رئيس دانشكﺪهي مربوطه و دو عضو
متخصص در راستاي طرح به تشخيص حوزهي معاونت پژوهشي( است.
تبصرهي  :١مﺪير ارتباط با صنعت و فناوري دانشگاه دبير اين كميته است.
ﻣﺎدهي  :٤ﻣراحل اجرايي ارزيﺎبي طرحهﺎي برونداﻧشگﺎهي
ارزيابي طرح ،فرآينﺪ بررسي فني و علمي طرحهاي بروندانشگاهي خاتمه يافته ميباشﺪ كه طي آن ماهيت
پژوهشي بودن طرح بروندانشگاهي و نوع آن )ملي ،منطقهاي ،استاني ،درونمﺆسﺴهاي( مشخص ميگردد.
ارزيابي طرحهاي بروندانشگاهي بر عهﺪهي كميتهي ارتباط با صنعت دانشگاه بوده و در طي مراحل زير انجام
ميپذيرد:
 -١-٤دريافت تأييﺪيهي معتبر از كارفرما مبني بر اختتام طرح يا توقﻒ طرح با تعيين ميزان پيشرفت
توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و همچنين تﺴويه حﺪاقل  ٩٠درصﺪ مبلغ كل طرح از
سمت كارفرما
-٢-٤

ثبت مشخصات طرح توسط مجري در سامانه پژوهشي دانشگاه ) (IRMSو تهيه گزارش نهايي
طرح مطابق با فرمت مورد تأييﺪ ارتباط با صنعت دانشگاه

-٣-٤

تقاضاي مجري طرح براي ارزيابي طرح بروندانشگاهي و ارائهي گزارش نهايي به مﺪير گروه
مربوطه جهت طرح در جلﺴهي گروه و جلﺴهي شوراي پژوهشي دانشكﺪه

-٤-٤

ارسال صورتجلﺴهي شوراي پژوهشي دانشكﺪه و گزارش نهايي طرح به دفتر ارتباط با صنعت
دانشگاه

-٥-٤

طرح درخواست مجري طرح در اولين كميتهي ارزيابي طرحهاي بروندانشگاهي و تعيين
ماهيت و نوع طرح

-٦-٤

صﺪور شناسنامهي طرح پژوهشي بروندانشگاهي طبق نظر كميتهي ارزيابي طرحهاي برون
دانشگاهي

-٧-٤

بررسي شناسنامهي طرح پژوهشي بروندانشگاهي در شوراي پژوهشي دانشگاه جهت تصويب

تبصرهي  :٢در صورتي كه كميتهي ارزيابي طرحهاي بروندانشگاهي به جمعبنﺪي نهايي در خصوص
ارزيابي يك طرح پژوهشي بروندانشگاهي نرسﺪ ،گزارش طرح بههمراه مﺴتنﺪات مربوطه براي بررسي جامع
٢

تر به حﺪاقل دو داور ارسال ميگردد و نتيجه داوري مجﺪداٌ در كميتهي ارزيابي بررسي شﺪه و مﻼك عمل
خواهﺪ بود.
تبصرهي  :٣درخصوص طرحهايي كه صراحتاً طبق قرارداد منعقﺪ شﺪه محرمانه ميباشنﺪ ،معاونت
پژوهشي دانشگاه ميتوانﺪ طي راهكار مناسبي نﺴبت به ارزيابي طرح خاتمه يافته اقﺪام نمايﺪ.
ﻣﺎدهي  -٥ﻣﻼكهﺎي ارزيﺎبي طرح برونداﻧشگﺎهي
-١-٥

جهت ارزيابي يك طرح برون دانشگاهي مي بايﺴت مبلغ كل طرح حﺪاقل ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠
ريال باشﺪ.

-٢-٥

وقتي يك طرح بهعنوان طرح ملي مورد بررسي قرار ميگيرد كه مجري طرح ادعاي ملي بودن
آن را كتباً در ضمن درخواست ارزيابي طرح ارائه نمايﺪ .در اين صورت بايﺴتي مﺴتنﺪات كافي
شامل كﺪ ملي طرح يا تأييﺪيه با امضاي باﻻترين مقام مﺴﺆول اجرايي سازمان )وزير( را ارائه
نمايﺪ.

تبصرهي  :٤در صورتي كه مﺴتنﺪات كﺪ ملي يا تأييﺪيهي وزير ارائه نگردد ،طرح براي ارزيابي جامعتر به
سه داور )يا مرجع( بيرون از دانشگاه ارسال ميگردد .بﺪيهي است در اين صورت نظر كميتهي ارزيابي طرح
هاي بروندانشگاهي پس از بررسي نظرات داوران مﻼك خواهﺪ بود.
 -٣-٥چنانچه يك طرح بروندانشگاهي با نظر كميتهي ارزيابي طرحهاي بروندانشگاهي ماهيت
پژوهشي داشته باشﺪ ولي شرايط ﻻزم براي طرحهاي منطقهاي يا استاني را نﺪاشته باشﺪ به
عنوان طرح پژوهشي درونمﺆسﺴهاي در نظر گرفته ميشود.
-٤-٥

حوزهي عملكرد كارفرما ميتوانﺪ معيار مناسبي براي تعيين نوع طرحهاي منطقهاي يا استاني
باشﺪ )براي مثال طرحهاي مربوط به شركتهاي آب و برق منطقهاي ،آبفا يك استان ،محيط
زيﺴت يك استان و  ...ميتواننﺪ بهعنوان طرح استاني و يا منطقهاي مورد ارزيابي قرار گيرنﺪ(.

-٥-٥

طرحهاي پژوهشي مربوط به حوزههاي دفاعي ،سازمانها و مﺆسﺴات بزرگ دولتي كه سطح
فعاليت آنها فراتر از يك استان است )مجموعههاي كﻼن وزارت نفت ،شركت ملي گاز ،وزارت
دفاع و  (...ميتواننﺪ بهعنوان طرح منطقهاي مورد ارزيابي قرار گيرنﺪ.

ﻣﺎدهي  :٦تصويب
اين آيين نامه در  ٦ماده و  ٤تبصره در يازدهيمن جلﺴهي هيأت رئيﺴهي دانشگاه مورخ ١٣٩٨/٠٦/٣١
تصـويب و جايگزين آييننامههاي قبلي گرديﺪه و از تاريخ تصويب قابل اجرا مي باشﺪ.

٣

