"راهنمای زیرسامانه مدیریت طرحهای تحقیقاتی در سامانه پژوهشی"
مدیریت و کنترل پروژه طرحهای تحقیقاتی از الزمههای انجام با کیفیت طرح و استفاده بهینه از نیروی انسانی ،زمان و بودجه مرتبط
با آن است .از این روی با توجه به این مهم و همچنین با هدف یکپارچه شدن تمامی فعالیتهای پژوهش ،فناوری و نوآوری اعضای
هیات علمی ،تصمیم برآن شد که تمامی فرآیند مربوط به ثبت و ارسال پیشنهاده تا اجرای طرحهای تحقیقاتی در سامانه پژوهشی
قرار گیرد .در این فرایندها تالش شده است از مرحله ثبت پیشنهاده طرح تا ثبت اطالعات مربوط به قرارداد طرح ،فازبندیهای آن
و درنهایت خاتمه و اعطای امتیازهای الزمه سامانه ای گردد و همچنین ارتباط با کارشناسان مربوطه و بایگانی مستندات بتواند بستر
انجام خدمات مناسب به اعضای هیات علمی را فراهم نماید.
برای سهولت و آشنایی با فرآیند ثبت طرح در سامانه توسط اعضای محترم هیات علمی به اختصار در مورد این گردش کار در ادامه
توضیح داده خواهد شد.
الزم به ذکر است شخصی که طرح را در سامانه ارائه میدهد باید مجری طرح باشد .در ابتدا نیاز است پیشنهاده طرح را آماده و جهت
ارسال به کارفرما در سامانه ثبت گردد ،شایان ذکر است در مواردی که مجری راسا قصد رایزنی با کارفرما را دارد ،هماهنگی با کارفرما
میتواند توسط مجری از قبل انجام یابد.
جهت ثبت پیشنهاده در قسمت "طرحهای تحقیقاتی" گزینه "ارائه طرح جدید" را انتخاب کرده و مشخصات طرح توسط مجری
ثبت میگردد.
در این قسمت پر کردن تمامی فیلدها توسط مجری اجباری است.

با انتخاب نوع طرح ( برون دانشگاهی/درون دانشگاهی) امکان انتخاب محدوده طرح برای مجری وجود خواهد داشت.

پس از تایید گام اول ،در گام بعدی امکان ثبت اسامی همکاران و نقش آنان میسر میباشد و همینطور اگر طرح در راستای فعالیت
واحد پژوهش و فناوری است باید در این گام توسط مجری مشخص گردد.

پس از آن فایل پیشنهاده الصاق میگردد و با توجه به انتخاب نوع طرح گردش کار متفاوت میباشد که به تفکیک هر دو نوع توضیح
داده خواهد شد .در ابتدا در مورد گردش کار طرح برون دانشگاهی توضیح داده میشود.

فرآیند طرح برون دانشگاهی:

رد شده توسط کارفرما

ارسال به کارفرما توسط

و برگشت به مجری

ثبت پروپوزال

کارشناس ارتباط با

شروع

توسط مجری

جامعه و صنعت
درحال بررسی
توسط کارفرما
ثبت قرارداد بیرونی توسط

تایید توسط

کارشناس امور قراردادهای

کارفرما

پژوهش و فناوری

اعالم اتمام کار توسط

انجام فازبندی توسط

مجری

مجری

تایید اتمام کار توسط

انتخاب داوران توسط

کارشناس کنترل پروژه

مسئول دفتر معاونت

و تجاری سازی

پژوهش و فناوری

ثبت پیشنهاد فازبندی
توسط مجری

ثبت قرارداد داخلی توسط

تایید فازبندی توسط

کارشناس امور قراردادهای

کارشناس کنترل پروژه

پژوهش و فناوری

و تجاری سازی

امتیازدهی و تایید
ثبت نمره توسط داوران

نهایی توسط مدیر
پژوهش،فناوری و
نوآوری

پایان

پس از ثبت و ارسال پیشنهاده توسط مجری ،کارشناس ارتباط با جامعه و صنعت پیشنهاده را برای کارفرما ارسال و پیگیری های
الزم را انجام داده و در نهایت پاسخ را در سامانه اعالم مینماید  .در صورتی که پیشنهاده نیاز به اصالح داشته باشد به مجری برگشت
داده میشود ،و درصورتی که طرح تایید یا رد شده باشد نیز اعالم میگردد.
در صورتی که پیشنهاده تایید گردد پیغامی در سامانه برای مجری ارسال میشود تا نسبت به عقد قرارداد بین کارفرما و دانشگاه
اقدام نماید و هماهنگیهای الزم را با کارشناس امور قراردادهای پژوهش و فناوری انجام دهد تا در نهایت پس از عقد قرارداد کارشناس
مربوطه اطالعات مربوط به قرارداد بیرونی را در سامانه ثبت کند.
پس از ثبت این اطالعات ،مجدد پیغامی برای مجری ارسال میشود تا نسبت به پیشنهاد فازبندی با مشخص کردن هزینه و زمان هر
فاز در سامانه اقدام نماید ،که این فازبندی باید با توجه به پیشنهاده ارائه شده در سامانه و قرارداد بیرونی تعریف گردد ،و در نهایت
کارشناس کنترل پروژه و تجاریسازی باید این پیشنهاد فازبندی را در سامانه تایید کند و یا در صورت نیاز جهت ویرایش به مجری
بازگشت دهد.
جهت ثبت و بررسی اطالعات طرح ارائه شده مجری میتواند از قسمت "طرحهای تحقیقاتی" بخش "ارائه شده ها" تمامی موارد
و روند کار را بررسی نماید.

پس از تایید مرحله فازبندی ،کارشناس امور قراردادهای پژوهش و فناوری پس از انعقاد قرارداد داخلی اطالعات مربوط به قرارداد را
در سامانه ثبت و تایید میکند و بعد از آن مجری باید در هر فاز گزارش کار مربوطه را در سامانه الصاق کند که این گزارش جهت
ارسال به کارفرما و درخواست اعتبار طرح از کارفرما و انجام بقیه امور برای کارشناس کنترل پروژه و تجاری سازی در سامانه ارسال
خواهد شد

پس اتمام مراحل کار مجری باید از مسیر زیر اعالم پایان کار کند.
بعد از این مرحله کارشناس کنترل پروژه و تجاری سازی موارد تکمیلی را بررسی و تایید میکند ،در صورتی که اطالعات ناقص باشد
نیز به مجری برگشت داده میشود.
پس از تایید کارشناس ،داوری بر اساس گزارش نهایی طرح انجام میشود و در نهایت امتیازدهی توسط مدیر برنامه ریزی ،پژوهش،
فناوری و نوآوری صورت میگیرد و درصورت تایید طرح به عنوان طرح پژوهشی خاتمه یافته در صفحه شخصی ،صفحه نخست سامانه
و گزارشگیریها نمایش داده میشود.
نامه مفاصا حساب و تسویه حساب هر زمان که انجام پذیرد توسط کارشناس کنترل پروژه و تجاری سازی در سامانه الصاق میگردد.
* در صورتی که محدوده طرح "خدمات مشاورهای" باشد  ،مجری به جای تمامی موارد الصاقی باید فیش واریزی را ثبت نماید.

فرآیند طرح درون دانشگاهی:

تایید اولیه پروپوزال

انتخاب داوران توسط مسئول

ثبت پروپوزال

توسط مدیر

دفتر معاونت پژوهش و

توسط مجری

پژوهش،فناوری و نوآوری

فناوری

شروع

رد پروپوزال توسط مدیر
پژوهش،فناوری و نوآوری
ثبت نمره توسط داوران

تایید پروپوزال توسط مدیر

ثبت پیشنهاد فازبندی توسط

پژوهش،فناوری و نوآوری

مجری

برگشت پروپوزال توسط مدیر پژوهش،فناوری
و نوآوری جهت انجام اصالحات

اعالم اتمام کار توسط

انجام فازبندی توسط

مجری

مجری

تایید اتمام کار توسط
کارشناس کنترل پروژه
و تجاری سازی

ثبت قرارداد داخلی توسط

تایید فازبندی توسط

کارشناس امور قراردادهای

کارشناس کنترل پروژه

پژوهش و فناوری

و تجاری سازی

امتیازدهی و تایید
نهایی توسط مدیر
پژوهش،فناوری و
نوآوری

پایان

برای طرح درون دانشگاهی پس از ثبت طرح و الصاق پیشنهاده توسط مجری ،در ابتدا مدیر برنامه ریزی ،پژوهش ،فناوری و نوآوری
پیشنهاده را بررسی و تایید میکند و بعد از آن داوری انجام میگیرد.
پس از ثبت نمره توسط داوران ،مجدد مدیر برنامه ریزی ،پژوهش ،فناوری و نوآوری نظرات داوران را بررسی کرده و یکی از سه گزینه
" تایید ،نیاز به اصالح و یا رد کردن" جهت ثبت نظر برای ایشان فعال میباشد.
از آنجایی که طرح درون دانشگاهی فاقد قرارداد بیرونی است ،پس از تایید مدیر پیشنهاد فازبندی برای مجری فعال میشود و مانند
مراحل اعالم شده مجری باید بر اساس پیشنهاده و فازهای اجرای طرح را اعالم کند و بعد از آن به تایید کارشناس کنترل پروژه و
تجاری سازی نیاز است که در این صورت جزئیات قرارداد داخلی نیز توسط کارشناس امور قراردادهای پژوهش و فناوری در سامانه
ثبت میگردد.
مانند مراحل اعالم شده مجری در هر مرحله گزارش کار فاز مربوطه را الصاق کرده و در نهایت اعالم پایان کار میکند که با توجه به
محدوده طرح مستندات مورد نیاز متفاوت می باشد ،کارشناس کنترل پروژه و تجاری سازی این مستندات را بررسی و تایید میکند
و امتیاز دهی توسط مدیر برنامه ریزی ،پژوهش ،فناوری و نوآوری انجام میگیرد و درصورت تایید طرح به عنوان طرح پژوهشی خاتمه
یافته در صفحه شخصی ،صفحه نخست سامانه و گزارشگیریها نمایش داده میشود.
تسویه حساب هر زمان که انجام پذیرد توسط کارشناس کنترل پروژه و تجاری سازی در سامانه تایید میشود.

