مستندسازی و بهبود فرایندها
عنوان واحد :پژوهش و فناوری

دانشگاه کوثر

نام فرایند :اختتام طرح پژوهشی درون دانشگاهی

حوزه معاونت آموزشی و
پژوهشی

کد فرآیندTPD-9 :

-1شرح فرایند:
ع ضو هيات علمي پس از اختتام طرح پژوه شي خود مدارک خود را ب ه شورای گروه ارائه مي نماید تا پس از تایيد جهت برر سي به معاونت پژوهشي
ارسال شود.

-2شرح عملیات
 -TPD-9اختتام طرح پژوهشی درون دانشگاهی
 :TPD-111متقاضي :تکميل فرم گزارش اختتام طرح پژوهشي و الصاق مستندات
 :TPD-112متقاضي :ارائه فرم تکميل شده و مستندات به مدیرگروه
 :TPD-113مدیرگروه :بررسي و تأیيد درخواست متقاضي در شورای گروه و الصاق تصویر صورت جلسه گروه
 :TPD-114متقاضي :ارائه فرمهای تکميل شده ،مستندات طرح پژوهشي و نامه اتمام طرح به دفتر پژوهش و فناوری
 :TPD-115شورای پژوهشي دانشگاه :بررسي و تأیيد اختتام طرح پژوهشي متقاضي
 :TPD-116معاونت پژوهشي دانشگاه :بررسي و تخصيص اعتبار طرح پژوهشي
 :TPD-117کارشناس پژوهش :صدور گواهي اختتام طرح توسط معاونت پژوهشي و ارسال مستندات به دفتر ریاست دانشگاه
 :TPD-118بررسي و تأیيد اختتام طرح پژوهشي توسط ریاست و اعالم به معاونت آموزشي و پژوهشي
 :TPD-119تأیيد مبلغ اختتام طرح پژوهشي توسط دفتر ریاست و ارسال به مالي
 :TPD-120مدیریت پژوهش :ابالغ تصویب اختتام طرح پژوهشي به متقاضي بعد از دریافت و تایيد گزارش طرح
 :TPD-121درج در پرونده متقاضي
 :TPD-122ارائه یک نسخه از کتابچه صحافي شده طرح پژوهشي توسط متقاضي به دفتر پژوهش و فناوری قبل از پرداخت مبلغ

6ـ نکات پیشنهادی جهت ارتقا و بهبود فرایند:
.........................................................................................................................
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شروع

تهيه و تدوین گزارش اختتام طرح

7ـ نمودار گردش عملیات
(اختتام طرح پژوهشی درون دانشگاهی )

شورای گروه

رد

تایيد

مدارک:
-1
-2
-3
-4

فرم تکميل شده خالصه گزارش طرح
گزارش نهایي طرح مطابق با
دستورالعمل تدوین دانشگاه
تصویر مقاالت مستخرج از طرح
کتابچه گزارش طرح پس از تایيد
اختتام طرح

پژوهش (تحویل مدارک)

رد
بررسي فرمت و نگارش

تایيد
مدیر پژوهش

شورای پژوهشي

تایيد
معاونت(تخصيص اعتبار)

رد

ریاست دانشگاه

تایيد
پژوهش (صدور گواهي تصویب اختتام طرح)
و تحویل کتابچه گزارش نهایي طرح

امور مالي دانشگاه
اطالع به متقاضي

پایان

2

رد

