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  هاي تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سمناننامه نظارت بر طرحآئین
کاري و لزوم انجام نظارت بیشتر در روند هاي پژوهشی بصورت پیمانبا توجه به انجام طرح مقدمه:

و کارآمدتر کردن و بازدهی بیشتر  هاي پژوهشیها و به منظور باال بردن کیفیت انجام پروژهاجراي طرح
 24/1/1388هاي تحقیقاتی مصوب نامه نظارت بر طرحهاي پژوهشی مصوب، آیینر طرحامر نظارت ب

  شوراي پژوهشی دانشگاه به شرح زیر اصالح می گردد:
هاي هاي پژوهشی مصوب دانشگاه بر عهده کمیته نظارت بر طرحطرحکلیه امور نظارت بر  مادة یک:

  پژوهشی دانشگاه خواهد بود.
  

  ها به شرح زیر است:ه ترکیب کمیته نظارت بر طرحدر هر دانشکد مادة دو:
  معاون پژوهشی دانشکده به عنوان رئیس کمیته )1
  نفر از اعضاي شوراي پژوهشی دانشگاه به انتخاب شورا و تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه یک  )2
تأیید و به انتخاب شوراي پژوهشی دانشکده  طت علمی از دانشکده مربوایک نفر عضو هی )3

  ریاست دانشکده 
  موضوع طرح تحقیقاتی به انتخاب رئیس کمیته ابط بتیک نفر متخصص مر )4
  یک نفر از گروه/مرکز تحقیقات  مربوط به انتخاب شوراي گروه /مرکز  )5

ی باال  ماز اعضاي هیات علمی با رتبه هاي عل ترجیحاًاعضاي کمیته دانشکده هر در الزم است  :1تبصرة
و ...)  انتخاب  ،هاي تحقیقاتی، مقاالت علمی در مجالت معتبردارا بودن طرحزنده (و سوابق پژوهشی ار

  هاي دیگر، وقت کافی جهت کمیته اختصاص دهند.فارغ از مسئولیتشوند و 
  کمیته مسئولیت هماهنگی جلسات کمیته را بر عهده خواهد داشت. رییس  :2تبصرة 
یم و تصویب شیونامه داخلی نحوه برگزاري جلسات و در اولین جلسه، کمیته نسبت به تنظ : 3تبصره 

    نظارت اقدام خواهد کرد.
و تصمیمات کمیته با رأي اکثریت نسبی یت یافته جلسات کمیته با حضور دوسوم اعضاء رسم :4تبصره 

  اعضاء حاضر قابل اجرا خواهد بود.
  

شگاه بوده و فعالیت آن زیر نظر اي از شوراي پژوهشی دانها زیر مجموعهکمیته نظارت بر طرح ماده سه:
  گیرد.این شورا انجام می

توسط معاونت پژوهشی و با پیشنهاد معاون پژوهشی دانشکده کمیته ي ابالغ عضویت اعضا :1تبصره 
  گردد.دانشگاه به مدت دو سال صادر می
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   مادة چهار: وظایف کمیته نظارت
  بندي آنو برنامه زمانشناسی و ...) (از نظر روشپیگیري انجام پژوهش مطابق پروپوزال  -1
  پیشرفت طرح و تطبیق آن با شرح خدمات مصوبهاي بررسی و ارزیابی گزارش -2
   کمک به پژوهشگر در زمینه حل مشکالت احتمالی حین انجام طرح -3
  بازخوردها و تذکرات  الزم طبق پایش انجام شده به مجریان طرحهاي تحقیقاتی  -4
هایی گیري مناسب در مورد طرحاجرایی به شوراي پژوهشی دانشگاه براي تصمیم ارائه راهکارهاي -5

  بندي عقب هستند که بیش از شش ماه از برنامه زمان
  مبنی بر اتمام پروژه  طرح گزارش مجریان تأیید  -6 

  د.تواند موارد اختالف یا ابهام را به شوراي پژوهشی دانشگاه منعکس نمایرئیس کمیته می :1تبصره 
  

به کمیته  ، هاي پژوهشی مصوب دانشگاه پس از عقد قرارداد و شروع طرحطرحیک نسخه از   :ماده پنج
  گردد. ارجاع میدانشکده مربوط نظارت 

  

  الزحمه ناظرین:  حقششاده م
) پرداخت Performanceالزحمه اعضاي کمیته طبق مصوبه شوراي پژوهشی و بر اساس عملکرد (حق
  شود.می

شوراي پژوهشی  29/2/93تبصره در جلسه مورخ  پنجماده و شش  نامه مشتمل برآیین این **
قابل اجرا  1393هاي تحقیقاتی مصوب سال و براي طرح دانشگاه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت

  .است
  
  


