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 باسمه تعالي               

 

 «طرح های پژوهشی دانشجویان دانشگاه شیرازآیین نامه حمایت از »
 

 

  :مقدمه

ای ان ، تقویت ر،حیه شی،پ   حمایت از ویان به ا، ام ططططططری پای شی،پشططي  ترغیب نا،شطط به منظور ارتقای سطط د نا،   

آیین   توا،مندسازی نا،ش ویان نر جهت کارایي ، بالندگي علمي شی،پشيفعالیت پای جمعي شی،پشي نا،ش ویان  راپنمایي ، 

 .،امه حاضر ارائه مي گرنن

 بخش اول: کلیات 

  تعاریف: 1ماده 

)یک ،فر بعنوان سرشرست تیم ، بقیه افران بعنوان شیراز  از نا،ش ویان نا،شگاه یک تیمطرحي است که از طرف  :طرح پژوهشی

حمایت از طری پای شی،پشططي ت علمي مرتبط با طری به کمیته عضططو پی یا چند ،فرتحت مشططا،ره یک ( شی،پشططيعضططو تیم 

 .نا،شگاه شیراز ارائه مي گرنننا،ش ویان 

 تبصره: طری پایي که نر حوزه اختراع ، کارآفریني مي باشند مي توا،ند به صورت فرنی ارائه شو،د.
 

 5مشتمل بر  طری پای شی،پشي نا،ش ویان حمایت ازبررسي کمیته  :ویانطرح های پژوهشی دانشجحمایت از بررسی و کمیته

صي نر گر،ه ص سي مي  کمیته تخ شکي  فني ، مهند شا،رزی ، نامپز سا،ي  علوم شایه  پنر ، معماری  ک پای شن گا،ه علوم ا،

عضو  2  مدیرشی،پشي نا،شگاه  رئیس مرکز حمایت از فعالیت پای علمي نا،ش ویان : ل ازطمتشک که پر کمیته تخصصي باشد

که با حکم مدیر شی،پشي نا،شگاه برای مدت  مي باشد پیات علمي از گر،ه مربوطه ، کارشناس طری پای شی،پشي نا،ش ویي

 یکسال ا،تخاب مي شو،د.
 

بر عضو عال،ه . نر موارن خاص ، یا بین رشته ای مي باشدطری بخ  مرتبط با موضوع ت علمي یکي از اعضای پی  :طرحمشاور

شا،ر  ضو پیات علمي از بخ  پای مرتبط ،یز به عنوان م ضوع باید یک یا چند ،فر ع سب با مو پیات علمي بخ  مربوطه متنا

 طری ا،تخاب ، معرفي شو،د.
 

صی  ص شنهان :طرحداور تخ صي رئیس بخ  مربوطه ، با موافقت به شی ص صي  کمیته تخ ص برای پر طری یک یا چند نا،ر تخ

  جهت نا،ر ارسال مي گرنن.، محرما،ه مشخص مي گرنن ، طری پمراه با فرم پای نا،ری به صورت رسمي 

 بخش دوم: 
 شرایط حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی : 2 ماده

 ،فره ارائه شون.طری پای شی،پشي نا،ش ویي باید توسط یک تیم حداقل ن،  -1

ش ویان مق ع کارشناسي  -2 از تحصیل خون را گذرا،ده ،احد نرسي(  50)حداقلسال  2بایستي حداقل جهت ارائه طری  نا،

 ، سابقه مشر،طي ،داشته باشند. باشند

ش ویان مقاطع تحصیالت تکمیلي   -3 شان ،داز طری پای شی،پشي نا، ساله ای شد( )که پیچ ارتباطي با شایان ،امه یا ر شته با ا

 حمایت مي شون.

صیالت تکمیلي  ش ویان مقاطع تح صره: نا، سوم به باال( به تب سال  سي ) شنا ش ویان مق ع کار شکیل گر،ه با نا، صورت ت نر 

شي ، منظور پدایت این نا، سمت فعالیت پای شی،پ سي mentorش ویان به  شنا ش ویان کار ضریب  بونن برای نا،  5/1با 

 مي شون.حمایت ،ییه 
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صره: سال تب ستي حداقل یک شي بای ضای تیم شی،پ صیلي  اع شد.تح شان باقي ما،ده با صیل  شر،ط به تعهد عدم  به شایان تح )م

 (، ارائه شایان کار طری شی،پشي فراغت از تحصیل تا شایان ا، ام طری

ت ، کنفرا،س پای آن نسططته از طری پای شی،پشططي نا،شطط ویي که من ر به اختراع  ،وآ،ری  چا  ، یا ارائه مقاله نر م ال  -4

 مشمول حمایت جهت ثبت اختراع  چا  ، یا ارائه مقاله ،یز مي گرنن.با ارائه مدارک مستند معتبر ناخلي ، خارجي گرنن 

تبصره: طری پایي که توسط کمیته تخصصي  ،وآ،را،ه ، کارآفرینا،ه تشخیص نانه شون عال،ه بر حمایت توسط مرکز حمایت از 

ش و سي فعالیت پای علمي نا، شگاه جهت برر شدنارجاع یان به مرکز ،وآ،ری ، کارآفریني نا، صویب  صورت ت  آن توسط ، نر 

  ،یز حمایت خواپد شد.

آشنا باشند ، مدارک الزم )گواپي یا تاییدیه از مراکز یا افران معتبر(  ، شی،پ  نر رشته خون نا،ش ویا،ي که با ر،ش تحقیق -5

 یک آیتم مثبت برای تصویب ، حمایت از طری ایشان نر ،ظر گرفته خواپد شد.   بعنوانرا ارائه ،مایندنر این خصوص 

شده  : 3ماده صورتیکه طری ارائه  سمتي از نرتمام یا به عنوان نر  سي ،ق شنا ش ویان مق ع کار سمینار یا شر،ژه نا، شایان  س 

ساله  شد ، نکتری مقاطع ،امه یا ر سي ار شنا شمول این حمایت قرار ،مي گیرن. ، نر پر زمان که این موضوع محرز کار شد م با

شون حتي اگر شایان کار طری شی،پشي ارائه شده باشد  نا،ش و موظف است تمام بونجه حمایتي نریافتي را عونت ،ماید ، نر 

 خواپد شد. با مشکل مواجهساما،ه نا،ش ویي به عنوان بدپکار ثبت مي گرنن ، فارغ التحصیلي ایشان 

 قرار ،مي گیر،د.احد بین الملل ، آموزش پای الکتر،،یکي مشمول این حمایت نا،ش ویان ،طری پای شی،پشي : 4ماده 

طری شی،پشي نر طول ن،ران  2حداکثر پمکاری نر جهت ارتقا س د کیفي فعالیت پای شی،پشي پر نا،ش و م از به  :5ماده 

  مي باشد. نر پر مق ع تحصیل

 مي باشد. ا،لمنوط به ارائه شایان کار طری شی،پشي  ن،مطری شی،پشي  رسالابرای سرشرست تیم  تبصره:

نر یک تیم سرشرست ، نر پمزمان تبصره: سرشرست تیم ،مي توا،د پمزمان نر ن، طری شی،پشي سرشرست باشد ،لي مي توا،د 

 ن، طری پمزمان عضو باشد. تیم نیگر عضو پمکار باشد. برای عضو پمکار پم ما،عي ،جون ،دارن که نر

تا . افزای  این مدت زمان مي باشد از زمان تصویب طری یکسال پر طری شی،پشيا، ام مدت زمان م از برای حداکثر تبصره: 

فقط با ارائه نالیل مستند از طرف مشا،ر طری به صورت رسمي ، با تصویب کمیته تخصصي امکان شذیر حداکثر یک سال نیگر 

  مي باشد.

صره: شان تب ستعدانپای نرخ ش ویان ،خبه ، ا شي نا، ستعدان پای  سقف تعدان طری پای شی،پ با ارائه گواپي از نفتر پدایت ا

شگاه ، یا بنیان ،خبگان شد. نر پر مق ع طری نر طول ن،ران تحصیل 3 نرخشان نا، ش ویان مي توا،ند پمزمان  مي با این نا،

 نر ن، طری سرشرست تیم باشند. 

 : شی،پشي به شری ذیل استمراحل اجرایي شدن طری پای  :6ماده

 تکمیل فرمت ،ییه شی،پشي توسط سرشرست تیم  -1

 تایید طری توسط استان مشا،ر طری -2

 طری بین رشته ای بوننتایید طری توسط استان یا اساتید مشا،ر نیگر طری نر صورت  -3

 تایید طری توسط رئیس بخ  مربوطه -4

 ای طری از طرف رئیس بخ  نا،ر بر 3معرفي  -5

 مرکز حمایت از فعالیت پای علمي نا،ش ویان يتحویل فرم تکمیل شده به کارشناس طری پای شی،پش -6

 ارسال طری از طرف مرکز حمایت از فعالیت پای علمي نا،ش ویان به نا،ر معرفي شده  -7

 بررسي ، تصویب طری پای شی،پشيارائه ، نفاع از طری توسط سرشرست تیم شی،پشي نر کمیته تخصصي  -8

 تصویب طری ، تخصیص میزان بونجه حمایتي بر اساس مرحله بندی موجون نر آیین ،امه -9

 تسویه حساب مبلغ تنخواه نریافتي توسط سرشرست تیم ، ارائه فاکتورپا ، اسنان مربوطه نر پر مرحله -10
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توسط سرشرست  بعد از ارائه اسنان مالي پر مرحلهارائه گزارش شیشرفت طری با تایید مشا،ر طری بر اساس فرمت مشخص  -11

 تیم 

 ارائه گزارش شایان کار طری شی،پشي بر اساس فرمت مشخص شده -12

 ارزیابي شایا،ي طری توسط نا،ر  -13

 تسویه حساب شایا،ي مالي توسط سرشرست تیم -14

 گواپي شایان کار طری شی،پشي جهت تیم شی،پشي ، مشا،ر طری صد،ر -15

شده  صورتیکه طری ارائه  صره: نر  صویب ، نالیل آن به اطالع طری نپندگان ،  به پر نلیليتب ست عدم ت شون مي بای صوب ، م

 مشا،ر طری رسا،ده شون.
 

سات  :7ماده ش ویان کمیته جل شده از حمایت از طری پای شی،پشي نا، سب تعدان طری پای ارائه  گر،ه تخصصي به  5به تنا

 ماپه ، یا فصلي برگزار خواپد شد.  2صورت ماپا،ه  

             )معانل  ریال000/000/04، کیفیت آن تا سططقف طری ،سططبت به ،وع مبلغ حمایت از طری پای شی،پشططي نا،شطط ویي  :8ادهم

 . مي باشد تخصیصقابل  (میلیون تومان چهار

شد با  شور با شد ، ،اجد ،وآ،ری نر جهت رفع ،یازی از ک سائل ر،ز ن،یا با صره: طری پای کاربرنی که نر حوزه م شخیص ، تب ت

 فراتر ر،ن ، مورن حمایت بیشتر قرار گیرن. 8تصویب کمیته میتوا،د از سقف حمایتي مانه 

 . مي باشدطرف کمیته تبصره: تشخیص کاربرنی ، به ر،ز بونن طری با نا،ر تخصصي تعیین شده از 

  با ارائه آن نسططته از طری پای نا،شطط ویي که از طرف سططازما،های بیر،ن از نا،شططگاه مورن حمایت مالي قرار بگیر،دتبصططره: 

ستندات الزم  شگاه نریافت ،مایند م سازما،های بیر،ن از نا، سته ا،د از طرف  مورن حمایت قرار خواپند   به ا،دازه مبلغي که توا،

 تصویب کمیته از حمایت ،ییه برخورنار خواپند شد. گرفت ، با

 . مي باشد سرشرست تیم شی،پشيشي به عهده شی،پ مدیریت مالي طری لیت ،ئومس : 9ماده 

 تبصره: خرید ت هیزات اموالي از محل بونجه حمایتي ممنوع مي باشد.

که توسط استان شیشرفت کار نر قبال ارائه گزارش  ، به صورت تدری يشی،پشي ططططری  بونجه مصوب جهت حمایت از: تبصره

 نر نر ،جه سرشرست تیم شی،پشي نر اختیار ایشان قرار نانه خواپد شدشده است  به صورت تنخواه گرنان یید  تطری مشا،ر 

 : وه شرناخت به صورت زیر خواپد بون. ،حمي بایست فاکتور ارائه ،مایدجهت تسویه حساب پر مرحله سرشرست تیم ، 

 جهت شروع كار %40مرحله اول: 

  درصدی طرح پژوهشی 50 پیشرفت ارائه مستندات پس از  %40 :دوممرحله 

 (تسویه حساب ،هایي نر این مرحله ا، ام خواپد شذیرفتبا ارائه فاكتورهای الزم ) كارارایه پایان از بعد   %20 :سوممرحله 
، عدم ارائه ،امه رسمي مبني نرخواست افزای  مهلت  زمان تصویب طریبعد از یکسال از تبصره: نر صورت ،ا تمام ما،دن طری 

ملزم به  سططرشرسططت تیم شی،پشططي  سططال از زمان تصططویب طری( 2)حداکثر  ، یا رپا کرنن طری قا،و،ي از طرف مشططا،ر طری

جز، بدپي  لغ مصوبکل مبمي باشد ، به مرکز حمایت از فعالیت پای علمي نا،ش ویان نا،شگاه کل مبلغ نریافتي بازشرناخت 

ش ویي ثبت مي گرنن شي نا، سیون آموز ستم اتوما سی شان نر  سویه حساب ،نماید اجازه فارغ التحصیلي به  ای ، تا زما،ي که ت

 .ایشان نانه ،مي شون

ش ویي  شي نا، سیون آموز ستم اتوما سی شي از زمان شرناخت ا،لین مبلغ تنخواه بعنوان بدپکار نر  ست تیم شی،پ سرشر صره:  تب

مي گرن،د ،نر صورت فارغ التحصیل شدن قبل از اتمام مهلت ا، ام طری شی،پشي مي بایست یا شایان کار طری شی،پشي ثبت 

را ارائه ، تسططویه حسططاب ،ماید ، یا نر صططورت شایان ،یافتن طری  یک ،فر نیگر از اعضططای تیم از طرف مشططا،ر طری بعنوان 

 سرشرست جدید تیم معرفي گرنن.
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مرکز طری  از طرف شس از اجرای ق الزحمه شرسطنلي به اسطتان مشطا،ر ، م ری طری شرناخت ،مي شطون. : پیچ گو،ه حتبصطره

شا،ر حمایت از فعالیت پای  ستان م سپاس به ا شگاه یک لوی  ش ویان نا، شي یک لوی تقدیر ، علمي نا، ضای مدیر شی،پ با ام

 نانه مي شون. ی،پشيتیم شبه نا،شگاه ، رئیس مرکز حمایت از فعالیت پای علمي نا،ش ویان 

 تبصره: به نا،ر طری با تصویب کمیته تخصصي  حق الزحمه نا،ری شرناخت مي گرنن.

تقدیر  ،پشططگر برتراز نا،شطط ویان شی،پشططگر برتر م ابق با آیین ،امه ا،تخاب ، معرفي نا،شطط وی شی نر پفته شی،پ  :10ماده 

 خواپد شد.
 

صره نر تاریخ 17 مانه ، 10این آیین ،امه نر صویب 20/7/1389تب شگاه  ا، من پای علميکمیته حمایت ، ،ظارت بر  به ت نا،

  گرفت. قرار مورن باز،گری مذکورنرکمیته  18/12/99تاریخ ، نر رسیدشیراز 


