موسسه آموزش عالی
غیرانتفاعی پویا
معاونت علمی و پژوهشی

پیشــنهاد طرح پژوهشــی

كد طرح
أ

نكات قابل توجه
 -1مجري طرح مسئول اجراي طرح بوده و میتواند از اعضاي هیئت علمی ،اساتید حق
التدریس ،تکنسین كارگاه ها  ،هر شخص حقیقی یا حقوقی( با دادن تعهدنامه محضري
درخصوص همکاري با موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویا) باشد .شایسته است مجري
قبل از اجراي طرح اطالع كافی از مقررات اجرایی طرحهاي پژوهشی در موسسه آموزش
عالی غیر انتفاعی پویا داشته باشد.
 -2الزم است حداقل تخصص مجري طرح یا یکی از همکاران وي مرتبط با موضوع تحقیق
باشد .در غیر این صورت الزم است مدارك مستند و معتبري مبتنی بر كارهاي تحقیقاتی
مجري در ارتباط با موضوع طرح ارایه گردد.
 -3بکارگیري حداقل  2نفر از دانشجویان موسسه آموزش عالی پویا توسط مجري بعنوان دستیار
الزامی است( دانشجویانی كه بعنوان دستیار در طرح همکاري می كنند هیچ حق مادي و
معنوي در محصول نخواهند داشت) .
 -4چنانچه مجري طرح پس از دو ماه از ابالغ تصویب ،بدون عذر موجهی اقدام به اجراي آن
ننماید ،طرح «كان لم یکن» تلقی میشود و مجري طرح بایستی خسارت هاي وارده به
موسسه آموزش عالی پویا را پرداخت نماید.
 -5ضروري است ارایه نتایج طرح هاي پژوهشی مصوب ،با قید عنوان موسسه آموزش عالی
غیر انتفاعی پویا و به نام مجري طرح به عنوان نفر اول صورت گیرد؛ ضمناً در ارایه نتایج
طرح به صورت مقاله ،كتاب و یا ثبت اختراع و اكتشاف درج عبارت «این طرح پژوهشی از
محل بودجه طرحهاي تحقیقاتی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویا به انجام رسیده است»
الزامی است.
 -6الزم است مجري طرح بصورت ماهانه گزارشی مکتوب از پیشرفت طرح( با ذكر درصد) را
به مدیر امور پژوهشی ارایه نماید.
 -7الزم است فرم پیشنهاد طرح پژوهشی به صورت تایپ شده و در سه نسخه تهیه و همراه
 CDمربوطه به حوزه پژوهشی واحد ارایه گردد.
 -8هنگام تنظیم فرم پیشنهاد طرح ،چنانچه نیاز به توضیحات بیشتري در هر قسمت باشد ،می
توان آن را در صفحات جداگانه منعکس و به این فرم ضمیمه نمود.
 -9پس از تصویب طرح ،موضوع از سوي معاونت پژوهشی موسسه به صورت كتبی به اطالع
مجري و هر یك از همکاران طرح خواهد رسید.

ب

-11

نمونه اولیه تولیدي حاصل تحقیقات و پژوهش ها كه قابلیت ارایه در نمایشگاه ها
یا مرحله تجاري سازي را داشته باشد ،جز اموال موسسه آموزش عالی پویا محسوب می

گردد ،و طی صورت جلسه اي با ذكر مشخصات كامل تحویل امین اموال موسسه می گردد.

ت

مشخصات كلي طرح
 -1عنوان

طرح:

طککرح :باااا رویاااکااارد فنآوري ،نوآوري ،تولید علم یا تکمیل آن

 -2رویککدککر

 ،اختراع و اكتشاف و چاپ كتاب.

 -3نوع

طرح:

بنیادي

توسعهاي

كاربردي

ا تحقیقات بنیادي ،تحقیقاتی هستند كه عمدتا در جهت گسترش مرزهاي دانش بدون در نظر گرفتن
استفاده عملی آن انجام می گیرند.
ا تحقیقات كاربردي تحقیقاتی است كه استفاده عملی خاص براي نتایج حاصل از آنها در نظر گرفته
میشود و غالبا جنبه تئوري-تجربی دارند
ا تحقیقات توسعهاي ،تحقیقاتی هستند كه عمدتا جنبه تجربی داشته و به نوآوري یا بهبود در روشها،
مکانیزمها ،دستگاهها و محصوالت منجر میشوند.

 -4گروه علمي
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علوم پزشکی

علوم انسانی

علوم پایه

فنی و مهندسی

كشاورزي و دامپزشکی

هنري ومعماري
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محصول طرح(آنچه در انتهاي طرح حاصل ميگردد):

بو جه پيشنها

به عدد:
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ي:

ریال

به حروف:
-7

طرح:

ریال

پيش بيني مدت زمان اجراي طرح (به ماه):
محل اجراي

ماه

طرح :موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویا -یاسوج

صفحه  4از 8

همداران
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ر یف

طرح( :الزم است ترتیب مندرج در این قسمت در جدول صفحه  2رعایت گردد)

نشاني و شماره تماس

نام ونام خانوا گي

مهمترين مؤلفه هايا شاخصههاي جديد بودن و نوآوري طرح در چيست؟(این
-01
طرح چه امتیازاتی در مقایسه با طرحهاي مشابه دارد؟)

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده (مجري طرح):
امضاءپیشنهاد دهنده:
تاریخ:

/

/

نشانی محل سکونت:
شماره تلفن محل سکونت:

صفحه  5از 8

تعهدات مجری و همکاران طرح در برابر حقوق مادی و معنوی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویا
اینجانب  111111به شماره شناسنامه 111صادره از  .....عضو هیات علمی مدعو موسسه آموزش عالی
غیر انتفاعی پویا مجري (و به نمایندگی از كلیه همکاران) طرح پژوهشی «  »....متعهد می شوم كه هر
یك از مقاله ویا مقاالت و  ...حاصل از نتایج این پژوهش میبایست با حفظ حقوق مادي و معنوي
موسسه آموزش عالي غير انتفاعي پویا و ذكر نام موسسه آموزش عالي غير انتفاعي پویا در كنار
نام نویسنده یا نویسندگان و ارائه كنندگان مقاله ،كتاب و سایر تولیدات علمی حاصل از آن بصورت
نفر اول (مجري) صورت پذیرد ،به نحوي كه تعلق آن اثر به موسسه آموزش عالي غير انتفاعي پویا
كامالً مسجل باشد و هر یك از آن ها را تنها به یک مجله ویا کنگره علمي ارسال خواهم نمود و در
قسمت تقدیر و تشکر ( )acknowledgmentقید خواهم نمود كه این فرآورده علمی از طرح پژوهشی
اجرا شده از محل بودجه طرحهاي تحقیقاتی موسسه آموزش عالي غير انتفاعي پویا استخراج گردیده
است.
در صورتیکه نتیجه اجراي طرح پیشنهادي به مرحله تجاري سازي برسد حق مجري ،همکاران و
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویا بصورت زیر می باشد:
الف) در صورتیکه كه فقط دانش طرح به صنعت یا صنایعی فروخته شود:
 حق موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویا 21 :درصد
 حق مجري طرح و همکاران 81 :درصد
ب) در صورتیکه مجري و موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویا بخواهند بصورت مشاركتی اقدام به
تولید محصول مربوطه نمایند ،موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویا و مجري می توانند جدا از این
قرار داد به توافق برسند.
امضاء:
تاریخ:

/

/
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مشخصات مجري و همكاران طرح (از درج نام و نام خانوادگي در این قسمت خودداري گردد)
مجري:
رشته و آخرین مدرك تحصیلی (مرتبط با موضوع طرح):
سال و محل اخذ مدرك:

–

عنوان پایان نامه كارشناسی ارشد:
عنوان پایان نامه دكتري:
مرتبه علمی:

مربی

نوع همکاري با دانشگاه:

استادیار

دانشیار

استاد

تمام وقت

نیمه وقت

مدعو

سوابق تحقیقاتي( :عناوین طرحهاي پژوهشي انجام شده ،مقاالت و تألیفات)

همداران( :الزم است ترتیب مندرج در جدول صفحه  1در این قسمت رعایت گردد -دانشجویانی
كه بصورت دستیار به مجري خدمت می كنند جزء همکاران محسوب نمیشوند و كمك آنها در
اجراي طرح ،فقط می تواند بعنوان پروژه پایانی آنها( با تایید معاونت پژوهشی) محسوب گردد).
ردیف

رشته و آخرین مدرك تحصیلی مرتبه علمی
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نوع مسؤولیت در طرح

فرم ارائه طرح پژوهشي
حوزه معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی پویا
 -1این قسمت توسط مجري طرح تکمیل گردد:
مدیر محترم گروه
با سالم
با عنوان

احتراماً به پیوست فرم پیشنهاد طرح پژوهشی اینجانب

تقدیم میگردد .خواهشمند

است در صورت امکان در شوراي تخصصی گروه مطرح نمایید.
/

تاریخ

1392/

امضاء مجري طرح

 -2این قسمت توسط گروه تکمیل گردد:
معاون محترم پژوهشی موسسه آموزش عالی پویا،
با سالم
در روز

جلسه گروه

/

مورخ

برگزار گردید .در این جلسه طرح پژوهشی تحت عنوان
تاریخ

/

 1392/با شركت اعضاء هیات علمی گروه
مطرح و مورد تائید قرار گرفت /نگرفت.

1392/

امضاء مدیر گروه
ضمنا مدارك ذیل به پيوست تقدیم مي گر :
 -1سه نسخه از فرم شماره صفر طرح پژوهشی
 CD -2پروپوزال طرح پژوهشی
 -3صورتجلسه شوراي گروه
اوران پيشنها ي گروه:
ردیف

نام خانوادگی

گرایش تخصصی

آدرس و شماره تلفن

-0
-2
-3

(جهت تکمیل بانك اطالعاتی داوران طرحهاي پژوهشی)
صفحه  8از 8

