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افزایش جمعیت در دهه های اخیر که باعث گسترش شهرها و بوجود آمدن شهرهای
بزرگ و کالنشهرها گردیده است از یک سو ،و پیچیدگی و تنوع فعالیت ها و وظایف
امروز مدیریت شهری و لزوم پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای فزاینده شهروندان و
مسائل و مشکالت روزافزون شهرها از سوی دیگر ،تغییر در نحوه مدیریت و اداره شهرها
را امری اجتناب ناپذیر ساخته است که در این راستا لزوم توجه جدی به موضوع پژوهش
در مدیریت کارآمد شهری جهت فائق آمدن بر این مسائل و جلوگیری از اتالف منابع و
امکانات و افزایش بهره وری و ارائه راهکارهای صحیح ،موثر و مناسب برای رفع مسائل و
مشکالت شهری بر کسی پوشیده نیست.
لذا در سالهای اخیر شهرداری اهواز نیز برای تحقق این اهداف ،تالش نموده رویکرد پژوهشی
را سرلوحه امور خود قرار دهد و در گام نخست جهت وحدت رویه و هماهنگی در تمام
سطوح سازمانی خود در حوزه مطالعات و پژوهش ،آئین نامه مطالعات و پژوهش را تدوین،
و به تصویب جانشین شورای اسالمی شهر رسانید .انعقاد تفاهم نامه های همکاری علمی-
پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی ،برگزاری نشست های تخصصی با حضور اساتید عضو
هیات علمی دانشگاه ،حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا از جمله گام های
بعدی مدیریت مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه بوده است.
به منظور اطالع رسانی مناسب ،این معاونت اقـدام به چاپ کتاب حاضر نموده است که
حاوی آیین نامه پژوهشی ،فرآیندپژوهش ،فرم های( RFPدرخواست پژوهش) ،فرم های
مربوط به قراردادهای پژوهشی و فرم های مربـوط به حمایت مالـی از پایان نامـه هــا در
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.
باشد که کسب علــم و بکارگیـری یافتـه های پژوهـش های علمــی در امــور سرلـوحــه
تمام فعالیت هایمان قرار گیرد.
ابراهیم نوشادی

معاون برنامه ریزی و توسعه
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مقــدمه
اهمیت و پیچیدگی مسايل شهري با توجه به افزايش جمعيت و نيازهاي آنان با درنظر گرفتن
موضوعات مرتبط با توسعه همه جانبه و پایدار شهري ،لزوم بررسی و حل اساسي مشکالت
شهری را دو چندان کرده است.
در اين بين ،بهرهگیری از یافتههای علمی -پژوهشی روزآمد ،پویا و کارآمد به عنوان راهبردی
اساسی در برنامههای کالن كشور و شهرداری كالنشهر اهواز نمود يافته است .اين آييننامه
به منظور تحقق اهداف برنامههاي استراتژيك و باالدستي ،دستيابي به مديريت دانش و
بهرهگيري از توان مراكز علميـ تحقيقاتي و ايجاد وحدت رويه در امر مطالعات و پژوهش
شهرداري اهواز ،تدوين شده است.
مـاده .1اهـداف:
* فراهم آوردن زمینههای الزم برای توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش و مطالعه در شهرداری
از طریق آموزش و انتقال یافتههای پژوهشی.
* ایجاد بستر همکاری با دانشگاهها و مراکز پژوهشی معتبر در رابطه با انجام تحقیقات
کاربردی با هدف پاسخ به نیازهای پژوهشی و مطالعاتی شهرداری.
* تقویت و ارتقاء دانش فنی و علمی کارکنان شهرداری در حوزه مطالعات و پژوهش.
* اجرای پروژههای مختلف بر مبنای مطالعات و پژوهشهاي علمي و كاربردي جهت تحقق
مدیریت یکپارچه شهری و دستیابی به توسعه پایدار شهری.
* توسعه ،تقويت و هماهنگي امور پژوهشی و مطالعاتی.
* تعیین اولویتهای پژوهشی و مطالعاتی ساليانه.
* نظارت و ارزیابی طرحهای پژوهشی و مطالعاتی.
* پیشگیری از انجام اقدامات موازی در حوزه مطالعات و پژوهش.
* هدایت مطـالعات و پـژوهشها در جهت بهبود كيفي و افزايش كارآيي به منظـور استفاده
از نتایج آنها در سیاستگـذاری ،برنامهریزی و اجرا.
* ایجاد و تقویت بانک اطالعات پژوهشگران و تحقیقات مرتبط با مدیریت شهری.
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مـاده .2کلیـات:
معاونت برنامهریزی و توسعه به عنوان متولی تهيه زیرساختهای پژوهش و مطالعات در
شهرداری اهواز ،درصدد توسعه مطالعات و پژوهشهای کاربردی به منظور تحقق اهداف
شهرداری ،براساس نیاز بخشهاي مختلف میباشد .از این جهت ،فرآیند نیازسنجی ،بررسي،
پیگیری عقد قراردادهای پژوهشی و نظارت بر اجراي موفق آنها بر عهده این معاونت
میباشد .در واقع این مأموریت ،هماهنگي ،پيگيري و اجراي كليه فعاليتهاي مطروحه در اين
آييننامه از جمله سیاستگذاری ،برنامهریزی ،هماهنگی ،تعیین اولویتها ،هدایت و نظارت بر
انجام فعالیتهای پژوهشی مورد نیاز میباشد.
انجام پژوهـشهای هدفمنـد و کاربـردی با بهـرهگیری از پتانسيلهاي موجود دانشگاهها
و مراکز علمی پژوهشی دولتی و غيردولتي و همچنین کارکنان شهرداری و اشخاص حقیقی
متخصص در حوزه مدیریت شهری ،فعالیتهایی است که در چارچوب طرحهای پژوهشی به
شرح مندرج در این آئیننامه انجام میگیرند.
هدف از تدوین این آئیننامه ،ایجاد وحدت رويه و روشی نظاممند جهت اجـرای پـروژههای
تحقیقاتی و پژوهشي مـورد نياز و جلوگیری از انجام فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی موازی
در شـهرداری میباشد.
مـاده .3تعاریف و مفاهیم:
* شـهرداري :شهرداري اهواز و كليهي اركان و سازمانهای تابعه آن.
* معاونـت :معاونت برنامهريزي و توسعه شهرداري اهواز
* مديريـت مطالعات :مديريت مطالعات و پژوهش معاونت برنامهريزي و توسعه شهرداري اهواز
* پـروژه پـژوهشي :شامل فعالیتی پژوهشی -مطالعاتی است که براساس این آیین نامه
تعریف و اجرا میشود.
* درخواسـت پـژوهـش( :)RFPاعالم نياز به يك پروژه پژوهشي است كه بخشهاي مختلف
شهرداري براساس دستورالعملهاي اين آييننامه ،به صورت ساليانه به مديريت مطالعات و
پژوهش اعالم ميكنند.
* اولویـتهای پـژوهشي :عناوینی پژوهـشی است که براسـاس درخـواستهاي پـژوهـشي
( ) RFPتوسط شورای عالی پژوهش بررسی و تعیین میگردند.
* کمیـته :کمیته راهبردی پژوهشي
* مجـری :گروههای پژوهشی ،کلیه موسسات ،شرکتها و مراکز پژوهشی معتبر ،دانشگاهها
و همچنین اشخاص حقیقی هستند که وظیفه اجرای پروژههای تحقيقاتي را برعهده دارند و تا
پیش از عقد قرارداد پژوهشی «پیشنهاد دهنده طرح» نامیده میشوند.
* کـارفـرما :طرف قرارداد مجـری که در این آئیننامه شهـرداري اهواز (معاونت برنامهريزي
و توسعه) میباشد.
* بخـش بـهرهبـردار :بخشی از شهرداری (معاونتها ،مناطق ،سازمانهای وابسته و  ) ...که
نیاز به پروژه پژوهشی را اعالم و پس از پایان پروژه اقدام به بهره برداری از آن مینماید.
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* گـزارش پیـشرفت :گزارشی از پیشرفت پروژه در مدت زمان معین است که براساس شرح
خدمات قرارداد ،از طرف مجری ارائه میشود.
* گـزارش نـهایی پـروژه :گزارشی است که مجری در پایان پروژه و با توجه به چارچوب
تعیین شده در قرارداد به شهرداری تحویل میدهد.
تبـصره :سایر تعاریف ذکر نشده در این قسمت براساس قوانین موضوعه و عرف مرتبط می باشند.
مـاده .4اركـان پـژوهش:
اين اركان عبارتند از شوراي عالي پژوهش ،معاونت برنامهريزي و توسعه ،مديريت مطالعات
و پژوهش ،كارگروههاي پژوهشي موضوعه و کمیتههای راهبردی پژوهشی كه براساس اين
آييننامه وظايف هر يك مشخص و به آنها ابالغ خواهد شد.
مـاده .5شوراي عالي پژوهش شهرداري اهواز:
به منظور سياستگذاري ،هدايت و تصميمگيري درخصوص پروژهها و فعاليتهاي پژوهشي
در شهرداري اهواز ،شوراي عالي پژوهش با عضويت نه نفر به شرح زير تشكيل ميگردد.
اعضاي اين شورا عبارتند از:
.1شهردار اهواز (رييس شورا)
.2معاون برنامهريزي و توسعه (قائم مقام شورا)
.3مدير مطالعات و پژوهش (دبير شورا)
.4یک نفر از معاونین شهردار به انتخاب شورای معاونین
.5يك نماينده از مديران مناطق به انتخاب شهردار
.6نماينده شوراي اسالمي شهر يا نماينده تام االختيار آنان
.7دو نفر اعضاي هيات علمي و يا اساتيد دانشگاهها به پیشنهاد معاون برنامهریزی و تایید شهردار
.8رئيس كارگروه پژوهشي مرتبط با موضوع مطروحه
تبـصره :در صورت ضرورت شورا می تواند از افراد دیگر به تناسب موضوع به عنوان مدعوین
و بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.
مـاده .6شيوه برگزاري جلسات شوراي عالي پژوهشي:
.1جلسات عادي حداقل هر شش ماه يك بار تشكيل خواهند شد.
.2جلسات فوق العاده بنا به ضرورت و درخواست يكي از اعضاء و موافقت رئيس شورا یا قائم
مقام شورا برگزار ميگردد.
.3درصورت عدم حضور رئيس شورا جلسه با حضور حداقل  5نفر اعضا ،مشروط به حضور
قائم مقام شورا رسميت مييابد و تصميمات با راي اكثريت قابل اجرا خواهد بود.
.4چنانچه هر يك از اعضا سه جلسه متوالی غيبت داشته باشد ،رئيس شورا مكلف است اقدام
الزم نسبت به جايگزين نمودن فرد مناسب به جاي عضو مذكور را بعمل آورد.
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مـاده .7دبيرخانه شوراي عالي پژوهشي:
دبيرخانه شورا عهده دار ايجاد هماهنگيهاي الزم و انجام امور اجرايي آن است و مسئوليت
دبيرخانه برعهده دبير شورا است.
مـاده .8وظايف شوراي عالي پژوهش شهرداري اهـواز:
.1بررسي و تصويب شيوهنامهها ،فرمها و ساير اقالم مورد نياز جهت اجراي آئيننامه و رفع
ابهامهاي مطروحه.
.2بررسي و تصويب بودجههاي ساليانه پژوهش و تعيين سهم اعتبارات پژوهش از بودجههاي
كليه اركان شهرداري.
.3بررسي و تصويب اولويتهاي پژوهشي ساليانه بر اساس نيازسنجي انجام شده.
.4بررسي و تعيين ميزان حمايت از پاياننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکترا.
.5بررسي و تعيين نحوه حمايت مالي از مخترعين مرتبط با امور تخصصي شهري.
.6نظارت عالي بر نحوه اجراي اين آييننامه.
.7تعيين نحوه محاسبه و تصويب حقالزحمه ساليانه اساتيد و اعضاي شوراي عالي پژوهش،
متخصصين و كارشناسان خبره شركتكننده در نشستهاي تخصصي ،سمينارها ،همايشها و
اعضاي كارگروههاي تخصصي موضوعه ،كميتههاي راهبردي پژوهشي.
.8تعيين عناوين سمينارها ،همايشهاي علمي  -پژوهشي مورد نياز شهرداري و تعيين اعتبارات آنها.
.9تعيين تعداد كارگروهها و عناوين موضوعه آنها.
.10تعیین راهکارها و تصمیمات تشویقی و تنبیهی به منظور کاربست پژوهش در امور شهرداری.
.11تعیین شیوههای حمایت و تشویق از کارکنان فعال در امر پژوهش و پژوهشگران فعال در حوزه
شهر اهواز
.12بررسی محتوای مقاالت و پژوهشهای پایان یافته در شهرداری و اعطای مجوز جهت
انتشار آنها در کتب ،نشریات تخصصی و پژوهشی
مـاده.9كارگـروههاي پژوهشي موضـوعه:
کارگروههای موضوعه ،زیرمجموعه تخصصی شورای عالی پژوهش هستند که وظیفه نیازسنجی،
بررسي چالشهاي مديريت شهري در حوزههاي تخصصي را بر عهده دارند.
اعضاي كارگروهها:
.1مدير مطالعات و پژوهش
.2رييس گروه یا کارشناس مرتبط در مديريت مطالعات و پژوهش (دبير كارگروه)
.3يك یا دو نفر از اساتيد دانشگاه به تناسب موضوع کارگروه به پیشنهاد دبیر کارگروه و
تصویب شورای عالی پژوهش
.4معاونين یا مديران سازمانهای شهرداري در حوزههاي مرتبط يا نماينده تام االختيار آنان
تبـصره :در صورت لزوم دبیرکارگروه می تواند افرادی را از خارج از ترکیب گروه به جلسه دعوت
نماید.
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مـاده .10شـرح وظايف كارگروهها:
.1انجام نيازسنجي پژوهشي به صورت ساليانه.
 .2پیشنهاد اولویتهای پژوهشی در حوزههای تخصصی براساس نیازسنجی از بخشهای
مختلف شهرداری جهت ارائه به شورای عالی پژوهش
 .3بررسی و تحلیل چالشهای حوزه مدیریت شهری و ارایه راهکارهای علمی و عملی به
شورای عالی پژوهش.
مـاده .11کمیته راهبـردی پژوهشی:
کمیتهای است كه به منظور بررسي يك پروپوزال ،پاياننامه كارشناسي ارشد و رساله دكترا و
نظارت مستمر بر کلیه مراحل اجرای پروژههای پژوهشی تشكيل ميشود.
اعضاي كميته راهبردي پژوهشي:
.1نماینده یا نمایندگان بخش بهرهبردار
 .2مدیر مطالعات و پژوهش
.3رييس گروه یا کارشناسي از گروه مربوطه در مدیریت مطالعات و پژوهش
 .4یک یا دو نفر متخصص حوزه مربوطه هیئتهای علمی و اساتيد دانشگاهها با تخصص(های)
مرتبط (داور پروژه)
مـاده .12وظایف کمیـته راهبردی پژوهشي:
.1بررسي ،داوري ،تاييد و یا رد پرپوزال دريافت شده
.2بررسي صالحيت مجري و تطبيق پروپزال با شرح خدمات مصوب
.3بررسي ،داوري ،تاييد و یا رد گزارشهاي پيشرفت پروژههاي پژوهشي
.4بررسي ،داوري ،تاييد و یا رد پاياننامههاي كارشناسي ارشد و رسالههاي دكترا
.5نظارت مستمر بر كليهي مراحل اجراي پروژههاي پژوهشي
تبصره:كميته راهبردي پژوهشي موظف است يكي از اعضاي خود را به عنوان ناظر ،انتخاب
كرده كه به طور مستقیم و مستمر بر روند اجرای طرح نظارت کرده و نقش رابط را بین
شهرداری و مجری ایفا مینماید.
مـاده .13شيوه تكميل فراخوان پژوهشي:
.1ارسال فرمهاي اعالم نياز ( )RFPبه تمام بخشهاي شهرداري
.2جمعآوری فرمهای اعالم نیاز پژوهشی
.3بررسی نیازهای پژوهشی و تعیین اولویتهای هر بخش در کارگروه مرتبط
.4تکمیل شرح خدمات اولویتهای هر بخش در کارگروه
.5بررسی اولویتهای کارگروهها و تصویب اولویتهای پژوهشی شهرداری در شورای عالی پژوهشی
.6اعالم فراخوان به دانشگاهها و موسسات علمی -پژوهشی برای هریک از عناوین پژوهشی
تبـصره :هر یک از اعضای شورای عالی پژوهش نیز می توانند عناوین پژوهشی مورد نظر خود
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را جهت بررسی در کارگروه ها و تدوین شرح خدمات آن اعالم نمایند.
مـاده .14شيوه اجـرا و نظارت بر پروژههاي تحقيقاتي:
.1بررسي پروپوزالهاي دريافتي و صالحیت پیشنهاددهندهها.
.2در صورت تاييد ،رد و يا نيازمند اصالح بودن پرپوزال پيشنهادي ،مراتب به پيشنهاد دهنده
طرح اعالم ميگردد.
.3پس از تاييد نهایی توسط شهردار جهت عقد قرارداد ابالغ ميگردد.
.4اجراي طرح توسط مجري.
.5بررسي و تصويب گزارشهاي پيشرفت پروژه و گزارش پاياني پروژه.
.6تكميل و اعالم صورت وضعيت براساس اين گزارشها توسط معاونت برنامهريزي و توسعه
تبـصره:در صورتی که پیشنهاد از سوی پژوهشگر اعالم گردد ابتدا باید فرم پیشنهاد طرح
پژوهشی به مدیریت مطالعات و پژوهش ارسال شده و در صورت اعالم نیاز بخش بهره بردار
به آن ،پروپوزال تکمیل و سایر مراحل براساس این ماده انجام می شود.
مـاده .15شيوه حمايت از پاياننامههاي كارشناسي ارشد و دكترا:
.1عنوان پايان نامه /رساله پيشنهادي ابتدا بايد به مدیریت مطالعات و پژوهش تحويل و در
كميته راهبردي پژوهشي بررسي گردد.
.2پيش از تاييد پروپوزال در دانشگاه مربوطه به منظور تطبيق پروپوزال با نيازهاي شهرداري
ميبايست يك نسخه از آن به شهرداري ارسال شده و پس از بررسي در كميته راهبردي
پژوهشي مراتب بايد ظرف یک ماه به دانشجو اعالم گردد.
.3پس از تصويب پروپوزال در دانشگاه مربوطه ،ميبايست تاييديه پروپوزال به همراه معرفينامه
معتبر به معاونت برنامهريزي و توسعه ارسال گردد.
.4كميته راهبردي پژوهشي موظف است ميزان حمايت از آن را براساس سقف مصوب ساليانه
که توسط شوراي عالي پژوهش تعيين میگردد ،مشخص نماید.
.5موافقت نامه حمایت از پایان نامه /رساله بین دانشجوی مذکور و شهردار اهواز منعقد خواهد شد.
تبـصره :1فرم موافقت نامه حمایت از پایان نامه /رساله باید توسط شورای عالی پژوهش
تصویب شود و در موافقت نامه مذکور می باید:الف)زمان بندی ارائه گزارش پیشرفت و
گزارش نهایی ،ب)شیوه پرداخت،
ج) الزامات دانشجو را مشخص نموده و کلیه حقوق شهرداری حفظ گردد.
تبـصره :2در بدو امر و تا پیش از تشکیل شورای عالی پژوهش سقف حمایت از پایان نامه
های کارشناسی ارشد  30 /000/000ریال و رساله دکترا  50 /000/000ریال تعیین می
گردد.
تبـصره :3ده درصد از مبلغ حمایت به استاد راهنما پرداخت خواهد شد.
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مـاده .16اجرايي شدن دستاوردهاي طرحهای مطالعاتی:
.1پس از تاييد و تصويب نتايج و دستاوردهاي طرح مطالعاتي نتايج و راهكارهاي طرح از طرف
دبير شوراي عالي پژوهش به واحد بهرهبردار طرح ابالغ ميگردد.
.2حوزه بهرهبردار موظف است ظرف مدت معين شده در زمان ابالغ ،نسبت به اجراي نتايج
اقدام و گزارش آن را براي شوراي عالي پژوهش ارسال نمايد.
 .3تصميمگيري درخصوص اطالعرساني نتايج و دستاوردهاي طرحهاي مطالعاتي به عهده دبير
شوراي عالي پژوهش خواهد بود.
.4در صورتی که بخشها نسبت به اجرای یافتههای پژوهشی کوتاهی نمایند ،شورای عالی
پژوهش میتواند تصمیمات تنبیهی مقتضی را اخذ نماید.
مـاده :17دستورالعمل نحوه پرداخت:
.1پرداخت بابت هر گزارش پیشرفت کار و همچنین تسویه حساب نهایی به ترتیب پس از
تایید کمیته راهبردی پژوهشی ،دستگاه نظارت و کارفرما صورت می گیرد.
.2حمایت از پایان نامه ها و رساله ها و پروژه های پژوهشی که کارکنان شهرداری مجری آن
هستند ،به عنوان پرداخت حق الزحمه حمایت از پایان نامه ها و پروژه های پژوهشی از ردیف
مطالعات و پژوهش بودجه مصوب سالیانه انجام خواهد شد.
.3با توجه به تصویب نامه های شماره /124500ت 37513ه مورخ  1386 /8 /6و شماره
/306491ت 39195ه مورخ  1386 /12 /19موضوع تبصره بند "ب" ماده 9آیین نامه بند
ه ماده  29قانون برگزاری مناقصات ،موافقت قطعی در زمینه های مربوط به دانشگاه ها ،موسسات
تحقیقاتی و پژوهشی ،مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی
که حسب مورد توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری یا وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی صادر می شوند به منزله گواهینامه صالحیت برای ارجاع کارهای پژوهشی و
تحقیقاتی که دارای اعتبارات پژوهشی هستند تلقی می شود و ارجاع کارهای پژوهشی به آنها
از برگزاری مناقصه مستثنی می باشند.
.4در خصوص قرارداد طرحهای پژوهشی فی مابین شهرداری با دانشگاه ها و موسسات طبق
تصویب نامه هیات وزیران به شماره/122ت 38449ه مورخ  1387 /1 /7دستگاه های
اجرایی با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی دولتی ،ارائه ضمانت کتبی با امضای
روسای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد مجاز است و نیاز به ارائه
ضمانت نامه بانکی نیست.
.5با توجه به نقش نظارتی و هدایتی کمیته راهبردی پژوهشی ،حق الزحمه اعضای این کمیته
بابت شرکت در جلسات ،کارگروه ها ،بررسی و ارزیابی کارشناسی طرح های پژوهشی بر
اساس حق الزحمه مصوب ساالنه که توسط شورای عالی پژوهش تعیین می گردد ،پرداخت
خواهد شد.
.6حق الزحمه داوری گزارشات نیز برابر با ده درصد ساعات کاری اختصاص یافته توسط
مجری اول طرح محاسبه و پرداخت خواهد شد.
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مـاده :18اصالحات و تغییرات احتمالی آیین نامه
هر گونه اصالح و تغییر در مفاد آیین نامه اجرای طرح های پژوهشی با پیشنهاد شورای عالی
پژوهش ،پس از تصویب شورای اسالمی شهر الزم االجرا می باشد.
تبـصره :اجرای طرح های پژوهشی توسط سازمان ها و حوزه های مختلف شهرداری و هزینه
کردن در این زمینه بدون رعایت مفاد این آیین نامه از تاریخ تصویب اکیدا ممنوع است.
مـاده :19آین آیین نامه در  19ماده و  10تبصره در مورخ  92 /2 /14بر اساس نامه شماره
 44/1/ 6277جانشین شورای اسالمی شهر اهواز به تصویب رسید.

14

آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز
در خـواست پـژوهـش()RFP

توضیـح RFP
این کلمه مخفف عبارت  Request for Proposalبوده که بر اساس آن دستگاه اجرایی که در
شهرداری اهواز نیازمند پژوهش و مطالعات است ،دقیقا مشخص می کندکه به چه چیزهایی نیازمند
است ،چه اهدافی را از این پژوهش دارد
در این درخواست که شما بر اساس نیازهای واقعی خود ارائه می دهید،دقیقا به همان اطالعات
مطلوبتان دست خواهید یافت و با این امر نتایج پژوهش ها و مطالعات به صورت اجرایی و کاربردی
خواهد بود و امکان نظارت دقیق بر این مطالعات را افزایش خواهد داد.
مـزایای RFP
 شناسایی واقعی نیازهای سیستم دریافت اطالعات درست و دلخواه در رابطه با نیازهای اعالم شده تخمین درست هزینه و زمان پروژه حفاظت در پیمانها با توجه به بیان نیازها امکان مقایسه بهتر و ساده تر پیشنهادهای دریافت شدهکمک به اخذ تصمیم آگاهانهکاهش مخاطرات پروژهکاهش شکایات احتمالی آتی پروژهسازمان یافتن بهتر پروژه روشن شده جدیت شما در انجام پروژه دریافت پیشنهادات دلخواهنحوه تکمیل فرمها-فرم شماره 1
 فرم شماره یک نشان دهنده نیازها و اطالعاتی است که شما به آن نیاز دارید. .1عنـوان پروژه:در این قسمت عنوان پروژه درخواستی را ذکر کنید.
.2جهت گیری پروژه :در این قسمت نوع جهت گیری که عبارت از راهبردی و یا کاربردی است را
مشخص می کنید .منظور از جهت گیری راهبردی مشخص شدن برنامه و استراتژی سازمانی است.
در این قسمت هدف)1:ترسیم اهداف )2،شناخت امکانات )3ارائه بهترین شیوه ی اجرادر جهت
گیری کاربردی هدف یافتن راه حل مشکالت در حوزه ای خاص می باشد.
.3نـوع مطالعه :بطور کلی مطالعات و تحقیقات به سه دسته تقسیم می شوند:
.1بنـیادی:
هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها،تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش
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موجود در یک زمینه خاص است .تحقیقات بنیادی ،با تبیین روابط میان پدیده ها ،تحقیق بنیادی به
کشف قوانین و اصول علمی می پردازد .این نوع تحقیقات نتیجه گرا بوده و در رابطه با نیازهای تصمیم
گیری انجام نمی شود.
.2کاربـردی:
در این نوع تحقیقات برای یافتن راه حل مشکالت که در حوزه ای خاص وجود دارد انجام می شود
تا پاسخی علمی و مناسب و منطبق با توانایی ها و شیوه های اجرایی و عملی برای حل آن بیابد.
این تحقیقات از اتالف سرمایه و نیروی انسانی و نیز دوباره کاری جلوگیری می کند و دستاوردهای
علمی را برای کاربست در امور و ارتقای سطح کیفیت دانش سازمان درباره موضوعی خاص را در
بر می گیرد.
.3توسعـه ای:
این تحقیقات برای بهبودبخشی و گسترش فناوری و روند کار سازمان ها انجام می شود بی آنکه بر
مشکلی خاص تمرکز داشته باشد.در این قسمت شما اعتبار پیشنهادی تان را اعالم می کنید و پس
از انجام فرایند کارشناسی که در قسمت شیوه اجرا این اعتبار نهایی شده و بر اساس اولویت اعالمی
شما در فرم شماره  2انجام خواهد شد.
.4اعتبـارپیشنهادی:
در این قسمت شما اعتبار پیشنهادی تان را اعالم می کنید و پس از فرایند کارشناسی که در قسمت
شیوه اجرا این اعتبار نهایی شده و بر اساس اولویت اعالمی شما در فرم شماره  2انجام خواهد شد.
.5چکیـده:
در این قسمت با شرح ویژگی ها و به شرح مسئله و نیازهای سازمانتان با بیانی علمی موضوع مطالعه
را تبیین نموده و نتایج مطلوبتان را ذکر نمایید .بدیهی است ذکر ضرورت های انجام این پروژه
مطالعاتی راهگشای بسیاری از مسایل مورد نیازتان خواهد بود.
 .6کلیدواژه ها:
با استفاده از کلیدواژه های صحیح می توانید انجام پژوهش و نیازهای خود را مشخص تر نمایید.
 .7مشخصات سازمانی:
در این قسمت می توانید ناظر مشخصتان را برای پروژه مورد درخواستتان و واحد درخواست دهنده
را مشخص نمایید.ویژگی های ناظرتان باید شامل تسلط بر موضوع و توانایی دفاع از پروژه مورد
درخواستتان باشد و یا می توانید یک نفر را مشخصا عهده دار پیگیری پژوهش های مورد نیازتان
نمایید.
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 - 1فـرم شمـاره 1

در صفحه دوم فرم شماره یک سواالتی نظیر:
- 1تعریف مساله /موضوع مطالعه
- 2سواالت مطالعه
- 3اهداف مطالعه
- 4سابقه مطالعه
- 5خروجی های پروژه
- 6زمان پیشنهادی شروع و اتمام پروژه
را می بینید.
نحوه تکمیل فرم های  – RFPفرم 2
در فرم شماره  2لیست خود را برای در نظر گرفتن بودجه انجام مطالعات و پژوهش های مورد
نیازتان اعالم می کنید و بر اساس اولویت های اعالمی شما و تایید شورای عالی پژوهش این مطالعات
صورت گرفته و در صورتی که مطالعاتی در حال انجام دارید نیز با اعالم ان پروژه های نیمه تمام
زمینه اتمام و به ثمر رسیدن آن را ایجاد می کنید.
 بر اساس آیین نامه و نظام نامه پژوهشی شهرداری اهواز پیشنهادهای اجرای تحقیقات پژوهشی بهسه شیوه انجام می شود.
 - 1دستگاه اجرایی اعالم نیاز می کند
- 2کارگروه های تخصصی بر اساس اعالم نیازهای دستگاه اجرایی و یا ضرورتهای علمی و عملی
پیشنهاد ارایه می کند.
 - 3یک پژوهشگر پیشنهاد خود را بر اساس فرم مندرج در سایت شهرداری اهواز اعالم می کند.
رونـد انجـام کـار:
پس از دریافت پیشنهادها از نهاد اجرایی در شورای پژوهش جهت تشخیص ضرورت و انطباق
با اهداف و برنامه های شهرداری اهـواز بررسی شده به کارگـروه های تخصصی ارسال می شود.
کارگروه های تخصصی با بررسی پیشنهاد ها اقدام به تکمیل فرم های مربوطه می نماید که به تفصیل
خدمات پژوهشی مورد نیاز شهرداری را مشخص نموده و فضایی مناسب برای به عهده گیری پروژه
پژوهشی را ایجاد نموده و کیفیت انجام این امر را با فراخوان عمومی باال می برد .ضمنا ناظر دستگاه
اجرایی بر کلیه مراحل پژوهش و انطباق آن با نیازهای دستگاه بوده و یک ناظر علمی و یک ناظر هم
از مدیریت مطالعات و پژوهش نیز بر آن نظارت دارند.
پیشنهادهای دیگر که از غیر از دستگاه اجرایی باشند نیز برای تایید دستگاه اجرایی ارسال شده و پس
از آن به مرحله اجرا در خواهدآمد.
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کدQMS-FR-24-01:
فرم اولویتهای پژوهشی()RFP 1

شماره بازنگری0-1:
صفحه  1از 2

معاونت توسعه و برنامه ریزی شهرداری اهواز
مدیریت مطالعات و پژوهش
فرم پیشنهادی پروژه های مطالعاتی بودجه سال ..........شهرداری اهواز
فرم شماره 1
عنوان پروژه
جهت گیری پروژه

راهبردی

کاربردی

طرح مطالعه

بنیادی

کاربردی

توسعه ای

اعتبارپیشنهادی(ریال)
چکیده

کلید واژه ها
نام واحد سازمانی پیشنهاد دهنده:
تاریخ:

امضاء:

نام و نام خانوادگی کارشناس ناظر از دستگاه پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی باالترین مقام سازمانی واحد پیشنهاد دهنده :تاریخ:

امضاء:

در خواست پژوهش( فرم های )RFP

آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز
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 - 2فـرم شمـاره 2

کدQMS-FR-24-01:
فرم اولویتهای پژوهشی()RFP 1

19

شماره بازنگری0-1:

کدQMS-FR-24-02:

صفحه  2از 2

فرم اولویتهای پژوهشی()RFP 2

شماره بازنگری0-1:

 - 1تعریف مسئله موضوع مطالعه :

صفحه 1از 1
پروژه های مطالعاتی پیشنهادی بودجه سال  ............شهرداری اهواز (نیمه تمام و جدید)

- 2سئواالت مطالعه :

ردیف

- 3اهداف مطالعه:

حوزه سازمانی................................ :

نام پروژه
مطالعاتی

واحد سازمانی
مرتبط
(زیر مجموعه)

وضعیت پروژه

نیمه تمام جدید

زمان بندی اجرا
تاریخ
شروع

درصد پیشرفت
(پروژه های
نیمه تمام)

اولویت انجام
(اول،دوم
،سوم)

تاریخ
پایان

- 4سابقه مطالعه:

 - 5خروجی های پروژه:
جمع
نام و نام خانوادگی کارشناس ناظر حوزه مربوط:

- 6زمان پیشنهادی شروع و اتمام پروژه:

تاریخ:

امضاء:

نام و نام خانوادگی باالترین مقام حوزه مربوط:
تاریخ:

امضاء:

مبلغ
اعتبار
مورد
نیاز(ریال)

فرمهای طرح های پژوهشی
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 4 - 1فرم تعریف طرح پژوهشی
کدQMS-FR-24-01:
فرم تعریف طرح پژوهشی

شماره بازنگری0-1:
صفحه 1از 1

عنوان طرح پژوهشی
فارسی:
انگلیسی:
نوع پژوهش:

کاربردی

توسعه ای

بنیادی

 -بیان مساله و اهداف طرح:

 مزایای طرح برای شهر اهواز (اهمیت و کاربرد): طرح پژوهشی در کدامیک از محورهای پژوهشی مورد نیاز شهرداری قرار میگیرد؟اجتماعی  -فرهنگی
برنامه ریزی و توسعه
عمران و شهر سازی
حمل و نقل و ترافیک
خدمات شهری

ادرای  -مالی

مشخصات پیشنهاد دهنده
					
نام ونام خانوادگی:
رشته تحصیلی /گرایش				:
				
آدرس پست الکترونیک:
آدرس پستی :
				
تاریخ تکمیل فرم:

میزان تحصیالت:
دانشگاه:
شماره تماس:
امضاء پیشنهاد دهنده:

لطف ًادر خواست فوق را به همراه رزومه کاری به یکی از طرق ذیل ارسال فرمایید:
Ahwazpajouhesh.info@gmail.com
پست الکترونیک مدیریت مطالعات و پژوهش:
تلفکس33334886:

فرمهای طرح های پژوهشی
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 4 - 2فـرم پروپوزال
دستور العمل تهیه طرح تحقیقاتی
پیشنهادی

کدQMS-FR-24-04:

شماره ثبت:
شماره بازنگری:

عنوان طرح :
ارائه دهنده طرح:

شماره بازنگری0-0:
صفحه  1از 12

فرمهای طرح های پژوهشی

آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز
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دستور العمل تهیه طرح تحقیقاتی
پیشنهادی

کدQMS-FR-24-04:
صفحه  2از 12

- 4سابقه تحصیلی مجری طرح:
درجه تحصیلی

صفحه 3از 12

شهر/کشور

سال اخذ مدرک

فوق لیسانس
دکترای تخصص

 - 2مجری و همکاران:
ردیف

رشته تحصیلی

دانشگاه

شماره بازنگری0-0:

لیسانس

فارسی:
انگلیسی:

نام و نام
خانوادگی

کدQMS-FR-24-04:

دستور العمل تهیه طرح تحقیقاتی
پیشنهادی

شماره بازنگری0-0:

 - 1عنوان طرح :

25

نوع مسئولیت
در طرح

رشته و مدرک
تحصیلی

سمت و محل
خدمت

تلفن

1

امضاء

 - 5پروژه های تحقیقاتی انجام شده یا در حال انجام
تاریخ
سمت
عنوان
شروع پایان

نام مؤسسه و
سازمان

شهر/کشور

2
3
4

نشانی مجری طرح:
				
نشانی محل سکونت:

صندوق /کدپستی

نشانی محل کار 			 :

صندوق/کدپستی

تلفن محل کار:
تلفن همراه :
پست الکترونیک :

 - 6سابقه شغلی:
عنوان شغل /سمت

نام مؤسسه

شهر و کشور

مدت
از تاریخ

تا تاریخ

فرمهای طرح های پژوهشی

آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز
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دستور العمل تهیه طرح تحقیقاتی
پیشنهادی

کدQMS-FR-24-04:
شماره بازنگری0-0:
صفحه  4از 12

 - 9اطالعات مربوط به محتوی طرح:

 - 7مجوز ها و گواهی ها
ردیف

موضوع مجوز

درجه

تاریخ صدور

دستگاه صادر کننده

ردیف

 - 1-9چکیده:

- 2-9کلید واژه:

 - 8آثار علمی مجری طرح:
عنوان کتاب /مقاله
(ترجمه/تالیف)

دستور العمل تهیه طرح تحقیقاتی
پیشنهادی

تاریخ و مکان انتشار (پذیرش)

مالحظات

27
کدQMS-FR-24-04:
شماره بازنگری0-0:
صفحه  5از 12

28

فرمهای طرح های پژوهشی

آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز
دستور العمل تهیه طرح تحقیقاتی
پیشنهادی

کدQMS-FR-24-04:
شماره بازنگری0-0:
صفحه  6از 12

 - 3-9پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق:

دستور العمل تهیه طرح تحقیقاتی
پیشنهادی
 - 6-9کاربرد نتایج تحقیق:

(مطالعات و تحقیقاتی که در رابطه با موضوع صورت گرفته است ونیز نتایج حاصل از آنها)

- 4-9اهداف تحقیق:

- 7-9فرضیه ها (در صورت لزوم) و یا سوال های تحقیق:

- 1 - 7-9مدل تحقیق:
- 5-9اهمیت و ضرورت تحقیق:

29
کدQMS-FR-24-04:
شماره بازنگری0-0:
صفحه  7از 12

فرمهای طرح های پژوهشی

آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز
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دستور العمل تهیه طرح تحقیقاتی
پیشنهادی

کدQMS-FR-24-04:
شماره بازنگری0-0:
صفحه  8از 12

- 8-9تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

- 9-9روش تحقیق:

دستور العمل تهیه طرح تحقیقاتی
پیشنهادی

 - 6 - 9-9روش و ابراز تجزیه تحلیل:

 - 10اطالعات مورد نیاز از شهرداری اهواز:

- 3 - 9-9روش و طرح نمونه برداری:

- 4 - 9-9حجم نمونه و روش محاسبه آن:

کدQMS-FR-24-04:
شماره بازنگری0-0:
صفحه 9از 12

- 5 - 9-9ابراز گردآوری داده ها و نحوه تعیین روایی و پایانی (پرسشنامه ،مصاحبه و)...

- 1 - 9-9نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها و یا پاسخگویی به سواالت
( توصیفی،علی ،تحلیل محتوا و)...

- 2 - 9-9جامعه آماری:
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 - 11منابع و ماخذ مورد استفاده :

فرمهای طرح های پژوهشی

آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز
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دستور العمل تهیه طرح تحقیقاتی
پیشنهادی

کدQMS-FR-24-04:

دستور العمل تهیه طرح تحقیقاتی
پیشنهادی

شماره بازنگری0-0:
صفحه 10از 12

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ردیف

ردیف

ماه سوم
ماه چهارم
ماه پنجم

ماه دهم
ماه یازدهم
ماه دوازدهم

زمان اجرا

ماه نهم

جدول زمانی مراحل انجام طرح (نمودارگانت)

ماه دوم

ماه هشتم

شماره بازنگری0-0:
صفحه 11از 12

نام مجری  /همکاران

تعداد ساعات
(کارکرد)

حق الزحمه هر ساعت
(ریال)

جمع کل
(به هزار ریال)

1
 - 12زمانبندی مراحل اجرای طرح

در صورتی که زمان اجرای طرح بیش از دوازده ماه است از صفحه اضافی استفاده شود

فعالیت

 - 1- 13هزینه های نیروی انسانی

ماه اول

ماه هفتم

کدQMS-FR-24-04:

 - 13اطالعات مربوط به برآورد هزینه ها

مدت اجرا

ماه ششم

33

2
3
4
جمع هزینه های نیروی انسانی

 - 2- 13هزینه های تجهیزات (وسایلی که صرفا از محل اعتبار طرح باید خریداری شود)
قیمت کل
قیمت
مصرفی
شرح هزینه
تعداد  /مقدار
(به هزار ریال)
واحد(ریال)
سرمایه ای
نام وسیله

- 3 - 13هزینه های سفر:
مقصد

تعداد سفر

نوع وسیله نقلیه

جمع کل هزینه های سفر
(به هزار ریال)

در صد
پیشرفت

فرمهای طرح های پژوهشی

آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز
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دستور العمل تهیه طرح تحقیقاتی
پیشنهادی

کدQMS-FR-24-04:
شماره بازنگری0-0:

 4 - 3صورتجلسه کمیته راهبردی
کدQMS-FR-24-05:

صفحه 12از 12

فرم صورتجلسه کمیته راهبردی

شرح هزینه ها

مبلغ به هزار ریال

عنوان طرح

شماره جلسه:

تاریخ:
ارائه دهنده طرح:

1

نیروی انسانی

2

تجهیزات

3

سفر

4

متفرقه

5

جمع کل

بهره بردار:

موضوع جلسه:

 - 5- 13جمع کل هزینه ها :
ردیف

شماره بازنگری0-1:
صفحه  1از 2

 - 4- 13هزینه های متفرقه:

نوع هزینه ها

35

تصمیمات اتخاذ شده
جمع هزینه ها به هزار ریال

 - 14مبلغ پیشنهادی قرارداد با احتساب هزینه ها و سود مجری:
به عدد 		

ریال

به حروف		

ریال

تاریخ و امضاء مجری طرح

ساعت شروع:

آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز
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کدQMS-FR-24-05:
فرم صورتجلسه کمیته راهبردی

شماره بازنگری0-1:
صفحه  2از 2

عنوان طرح:

شماره جلسه:

ساعت شروع:

تاریخ:
بهره بردار:

ارائه دهنده طرح:
موضوع جلسه:

حاضرين در جلسه
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن ثابت

تلفن همراه

امضا

38

آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز

فرآیند پژوهش

39

40

آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز
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آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز

فرم های حمایت از پایان نامه ها

 6-1فـرم مجوز شـروع پایان نامه
کدQMS-FR-24-06:
فرم مجوز شروع پایان نامه

شماره بازنگری0-1:

کدQMS-FR-24-06:
فرم مجوز شروع پایان نامه

شماره بازنگری0-1:
صفحه2از 4

صفحه  1از 4
 - 2 - 5ذکر روش و مراحل اجرایی پایان نامه :

 - 1مشخصات پایان نامه
 - 1-1عنوان پایان نامه به فارسی:
 - 1 - 2عنوان پایان نامه به انگلیسی:
 - 1 - 3ماهیت پژوهشي پایان نامه • :كاربردي
 - 1 - 4پيشنهاد دهنده موضوع :

43

•

• توسعه اي
شهرداری اهواز

• بنيادي

• ارزیابی

• دانشجو

 - 1 - 5نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
 - 1 - 6نام و نام خانوادگی استاد  /استادان مشاور:
 - 2اطالعات پایان نامه

 - 3اظهار نظر نماینده معاونت مرتبط
 - 3 - 1میزان جدید و خالقانه بودن موضوع پایان نامه
)3متوسط •
)2زیاد•
 )1خیلی زیاد •
 - 3 - 2ميزان ضرورت انجام پایان نامه
 )2زياد •  )3متوسط •
 )1خيلي زياد •

 )4کم •

		
 )4كم •

 - 3 - 4ميزان كاربردي بودن و استفاده از نتايج
 )2زياد •  )3متوسط •
 )1خيلي زياد •

		
 )4كم •

 - 2 - 1ذکر دقیق اطالعات احتمالی که در طول مدت همکاری با شهرداری نیاز می باشد:
 - 2-2خالصه ای از شرح ،هدف از انجام پایان نامه با ذکر موارد کاربرد و ذکر کلمات کلیدی:

 - 3 - 6آیا موضوع نیاز به نمونه گیری (توزیع پرسشنامه)دارد؟
خیر •
بلی•
 - 3 - 7آیا موضوع نیاز به مصاحبه دارد؟
خیر•
بلی•
 - 3 - 8آیا موضوع نیاز به آزمایشگاه ،کشت نمونه و  ...دارد؟
خیر•
بلی•
 - 3 - 9آیا دانشجو نیاز به تهیه کتاب التین ،نقشه و  ...دارد؟
خیر•
بلی•

 - 2 - 4آیا این موضوع به سازمانها و مؤسسات دیگر همزمان ارائه شده است یا خیر؟(موارد را
ذکر فرمایید)

 )5خيلي كم •

 - 3-3ميزان همسوئي (اثربخشي) پایان نامه در تحقق اهداف و برنامه هاي شهرداري
 )5خيلي كم •
		
 )4كم •
 )3متوسط •
 )2زياد •
 )1خيلي زياد •

 - 3 - 5میزان نیاز به مطالعات میدانی
 )3متوسط •
 )2زياد •
 )1خيلي زياد •

 - 2 - 3سوابق پژوهش مربوط به مطالعات مشابه در ایران و سایر کشورها:

)5خیلی کم•

 )4كم •

 )5خيلي كم •
 )5خيلي كم

 - 3 - 10آیا پیشنهاد ارائه شده مورد تایید می باشد ؟ (لطفا در صورت عدم تایید علل آن را ذکر
فرمایید)
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آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز

فرم های حمایت از پایان نامه ها

کدQMS-FR-24-06:
فرم مجوز شروع پایان نامه

کدQMS-FR-24-06:

شماره بازنگری0-1:

فرم مجوز شروع پایان نامه

صفحه  3از 4
 - 4توضیح نماینده معاونت

واحدهای مرتبط با طرح جهت ارائه اطالعات مورد نیاز دانشجو
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
 - 5نظر نماینده حراست

 - 6مشخصات دانشجو
 - 6 - 1نام و نام خانوادگی دانشجو:
 - 6 - 2شماره دانشجویی:
						
 - 6 - 3کد ملی دانشجو:
 - 6 - 4دانشگاه محل تحصیل:
 - 6 - 5مقطع تحصیلی:
 - 6-6رشته تحصیلی :
- 6 - 7آدرس و شماره تماس دانشجو:
- 6 - 8پست الکترونیک:
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شماره بازنگری0-1:
صفحه  4از 4

 - 6 - 9تاريخ تكميل فرم:
این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود
اینجانب  .....................................متعهد میشوم که در قبال اطالعات و آمار ارائه شده از سوی
شهرداری اهواز درخصوص حفظ و نگهداشت آن کوشش الزم را مبذول داشته و هرگونه سوء
استفاده و جعل اطالعات و آمار این شهرداری پیگرد قانونی دارد.

دانشجو

نماینده حراست

مدیریت مطالعات و پژوهش

فرم های حمایت از پایان نامه ها

آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز
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صورتجلسه
این صورتجلسه در راستای اجرای ماده " 15آئیننامه مطالعات و پژوهش شهرداری اهواز" به شماره
 6277/1/44مورخ  ،14/2/92مصوب جانشین محترم شورای اسالمی شهر فی مابین شهرداری اهواز
به نمایندگی آقای/خانم…………… به آدرس امانیه ،خیابان سپاه ،روبروی انبار توشه ،شهرداری
مرکز که در این صورتجلسه ،شهردار نامیده میشود از یک سو و دانشجوی رشته به شماره دانشجویی
مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه به شماره ملی ساكن  ،که دانشجو نامیده میشود ،براساس مقررات و
شرایط ذیل منعقد میگردد.
الف) موضوع صورتجلسه:
موضوع این صورتجلسه ،حمایت از پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان "…………………"
میباشد.
ب) میزان حمایت و شیوه پرداخت:
 )1مبلغ حمایت …………….ریال بوده که طبق جدول ذیل پرداخت میگردد.

مرحله

میزان

میزان پرداخت

1

گزارش مرحله اول (فصول  1و )2

% 50

2

گزارش نهایی (فصول باقیمانده)

% 50

)2همچنین ،باالسری دانشگاه مربوطه ،از کل مبلغ صورتجلسه کسر خواهد شد.
ج) مدت زمان:
مدت این صورتجلسه حداکثر  6ماه بوده و تمدید آن منوط به نظر استاد راهنما و تایید کمیته راهبردی
پژوهشی شهرداری اهواز میباشد.
د)تعهدات دانشجو:
)1دانشجو موظف است ،براساس جدول مندرج در بند "ب" صورتجلسه نسبت به ارسال گزارش
پیشرفت دوره ای پایان نامه بصورت پرینت و فایل نرم افزاری اقدام نماید.
)2دانشجو موظف است فرم پیوستی (مجوز شروع پایان نامه) را تکمیل و به این شهرداری ارسال نماید.
)3در صفحه تشکر پایان نامه متن زیر درج شود:
"این پایان نامه با حمایت مالی شهرداری اهواز (مدیریت مطالعات و پژوهش -معاونت برنامه ریزی
و توسعه) انجام پذیرفته است"
)4پس از دفاع ،دانشجو میبایست دو نسخه از گزارش نهایی (گالينگور سورمه اي) با درج لوگوي
شهرداري (سمت چپ-باال) روي جلد و یک لوح فشرده حاوی فایل هاي  Word، PDFوPower
 pointو مقاله های مستخرج از متن پایان نامه را به این شهرداری ارائه نماید.
)5در مقاالت منتج از این پایاننامه دانشجو موظف است که حمایت شهرداری از مقاله مذکور را درج نماید.
)6دانشجو موظف است ،پایان نامه خود را در قالب سمینار و همچنین خالصه گزارش که شامل یافتهها
و کاربردهای پایاننامه برای شهرداری میباشد را حداکثر ظرف مدت  3ماه ارائه نماید.
)7دانشجو موظف است دو هفته پیش از دفاع از پایاننامه خود مراتب را به این شهرداری اعالم نماید.
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و) تعهدات شهرداری:
)1شهرداری متعهد میشود ،کلیه مراحل تایید و بررسی طرح بیش از یک ماه به طول نیانجامد.
)2شهرداری متعهد می شود ،کلیه منابع موجود در کتابخانه و سایر امکانات علمی و تحقیقاتی شهرداری
را به منظور ارتقاء سطح علمی پایان نامه به دانشجوی معرفی شده از طرف دانشگاه ارایه نماید.
)3معاونت برنامه ریزی و توسعه به عنوان نماینده تام االختیار شهرداری ،تایید کننده کلیه مراحل انجام
امور پایان نامه و گزارش های دریافتی از سوی دانشجو می باشد.
)4شهرداری متعهد می شود مبلغ مندرج در بند  1از ماده ب این صورتجلسه را به شماره حساب
 ......................بانک  ...........به نام  ...................................واریز نماید.
ه) تعهدات دانشگاه:
)1دانشگاه متعهد میشود 10 ،درصد از کل مبلغ حمایت را به استاد راهنما اختصاص دهد.
)2دانشگاه متعهد می شود ،پس از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ،طی نامه به پیوست یک نسخه از
کپی صورتجلسه دفاع را به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز ارسال نماید.
ی) جرايم و شرايط فسخ:
در صورت عدم اجراي هريك از تعهدات دانشجو ،شهرداري ميتواند نسبت به فسخ اين صورتجلسه
و يا جريمه دانشجو به ميزان درصدي از صورتجلسه بر اساس نظر كارگروه پژوهشي شهرداری اهواز
اقدام كند.
										
شهردار اهواز
دانشجو

معاون پژوهش و فناوري
دانشگاه

مدیر مطالعات و پژوهش
شهرداری اهواز

معاون برنامه ریزی و
توسعه شهرداری اهواز

فرمهای حمایت از پایان نامه ها

آئین نامه پژوهش شهرداری اهواز
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آرم دانشگاه

دانشگاه....................... :
واحـــد........................ :
پاياننامه برای دریافت درجه............................ :
رشتــه.............................. :

"شناسنامه پایان نامه"

گرايـش........................... :

عنوان پایان نامه:

عنوان پایان نامه:
...............................................................................................................

ناظر:
بخش بهرهبردار:
هیات داوران:
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

سازمان/دانشگاه

1

.................

دانشجو

-

2

.................

معاون برنامه ریزی و توسعه

شهرداری اهواز

3

................

مدیر مطالعات و پژوهش

شهرداری اهواز -عضو کمیته
راهبردی پژوهشی

4

................

نماينده بهره بردار

نماينده بهره بردار -عضو
کمیته راهبردی پژوهشی

5

................

کارشناس مطالعات و پژوهش

شهرداری اهواز -معاونت
برنامه ریزی و توسعه

استاد راهنما:
...................................
استاد مشاور:
.....................................
تهیه و نگارش:
............................
 .......ماه 13..........
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