
  "RFP" تقاضاي طرح تحقیقاتیفرآیند 
  (واحدهاي دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  شوراي در جلسه هاي دریافتیRFPبررسی 
   و پژوهش هاي بومی کاربردي HSR سیاستگذاري

ها براي دریافت پیش RFPاعالن عمومی 
  پروپوزال*

فراخوان پیش پروپوزال به صورت عام *
از طریق اتوماسیون، پیامک و ایمیل 

براي تمام دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی 
و  و معاونت هاي دانشگاه ارسال می شود
 از طریق وبسایت نیز اعالم خواهد شد

  تکمیل و ارسال فرم پیش پروپوزال به شوراي 
   ماهه)1(فرصت  HSRسیاستگذاري 

  اعضاي کمیته غربالگري:**
(مسئول دونماینده از معاونت مربوطه 

HSR (و مدیر واحد مربوطه  
دونفر اساتید متخصص در حیطه مربوطه 

منتخب شوراي  -و غیر مرتبط با طرح
و پژوهش هاي  HSRسیاستگذاري 
  بومی کاربردي

 مدیر پژوهشی دانشگاه

)به دبیرخانه RFPارسال فرم تقاضاي طرح تحقیقاتی(  
کاربردي -و پژوهش هاي بومیHSRشوراي سیاستگذاري

  دانشگاه

پیش پروپوزال هاي دریافتی براي نماینده ارسال 
HSR هر معاونت   

ر هر د پروپوزال ها در کمیته هاي تخصصیبررسی و غربالگري پیش 
  *معاونت (ظرف مدت دو هفته پس از پایان فراخوان) *

به معاونت  صورتجلسه مربوطهانتخاب پیش پروپوزال برتر و ارسال 
  پژوهشی

  مجري و گروه/مرکزي که عضو آن استمکاتبه با 

  ارسال پروپوزال نهایی توسط مجري برگزیده
  ماه) 1(ظرف مدت 
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  متوسط مدت زمان انجام فرآیند:
  هفت ماه
  فرآیند: صاحبان

  دانشگاهمعاون پژوهشی 
  مدیر امور پژوهشی 

  معاونت ها HSRنمایندگان 
و HSRشوراي سیاستگذاريکارشناس 

  کاربردي دانشگاه-بومیپژوهش هاي 
 مسئول دبیرخانه 

 

  * طرح پروپوزال در کمیته تخصصی در حضور مجري

 
پروپوزال توسط   آیا 

کمیته مورد تایید قرار 
 ؟گرفته است

  خیر

  بلی

عقد قرارداد بین مجري، معاونت پژوهشی و معاونت  
 سفارش دهنده

 

  اعضاي کمیته تخصصی:***
معاون/قائم مقام و مسئول 

HSR معاونت مربوطه  
  مدیر پژوهشی دانشگاه

متخصص که در دو نفر اساتید 
کمیته غربالگري به عنوان 

 داور حضور داشته اند

  تبصره:
درصورت لزوم براي پژوهش هاي موردي براساس -1

نیاز فوري این روال به صورت موردي انجام خواهد 
  شد.

براي پژوهش هاي مکرر امکان عقد قرارداد -2
طوالنی مدت براي جلوگیري از داوري مجدد وجود 

  دارد.
عناوین عقد قرارداد شده و مجریان برگزیده در  -3

سایت معاونت پژوهشی قسمت سفارش پژوهش 
  اعالم خواهند شد.

 RFPدرصورت نیاز به مشاوره جهت تکمیل فرم -4
معاونت پژوهشی دانشگاه آمادگی همکاري هاي 

  الزم را دارد.
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 بعديانتخاب پیش پروپوزال 
  و اعالم به مجري

  *** طرح پروپوزال در کمیته تخصصی در حضور مجري
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