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 هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي سمناننامه نظارت بر طرحآئين

كاري و لزوم انجام نظارت بيشتر در روند هاي پژوهشي بصورت پيمانبا توجه به انجام طرح مقدمه:

و كارآمدتر كردن و بازدهي بيشتر  هاي پژوهشيها و به منظور بالا بردن كيفيت انجام پروژهاجراي طرح

 42/1/1811هاي تحقيقاتي مصوب نامه نظارت بر طرحهاي پژوهشي مصوب، آيينر طرحامر نظارت ب

 شوراي پژوهشي دانشگاه به شرح زير اصلاح مي گردد:

هاي هاي پژوهشي مصوب دانشگاه بر عهده كميته نظارت بر طرحطرحكليه امور نظارت بر  مادة يک:

 پژوهشي دانشگاه خواهد بود.
 

 ها به شرح زير است:ه تركيب كميته نظارت بر طرحدر هر دانشكد مادة دو:

 معاون پژوهشي دانشكده به عنوان رئيس كميته (1

 نفر از اعضاي شوراي پژوهشي دانشگاه به انتخاب شورا و تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه يك  (4

تأييد و به انتخاب شوراي پژوهشي دانشكده  طت علمي از دانشكده مربوايك نفر عضو هي (8

 رياست دانشكده 

 موضوع طرح تحقيقاتي به انتخاب رئيس كميته ابط بتيك نفر متخصص مر (2

 يك نفر از گروه/مركز تحقيقات  مربوط به انتخاب شوراي گروه /مركز  (5

ي بالا  ماز اعضاي هيات علمي با رتبه هاي عل ترجيحاًاعضاي كميته دانشكده هر در لازم است  :1تبصرة

و ...(  انتخاب  ،هاي تحقيقاتي، مقالات علمي در مجلات معتبردارا بودن طرحزنده )و سوابق پژوهشي ار

 هاي ديگر، وقت كافي جهت كميته اختصاص دهند.فارغ از مسئوليتشوند و 

 كميته مسئوليت هماهنگي جلسات كميته را بر عهده خواهد داشت. رييس  :4تبصرة 

يم و تصويب شيونامه داخلي نحوه برگزاري جلسات و در اولين جلسه، كميته نسبت به تنظ : 8تبصره 

   نظارت اقدام خواهد كرد.

و تصميمات كميته با رأي اكثريت نسبي يت يافته جلسات كميته با حضور دوسوم اعضاء رسم :2تبصره 

 اعضاء حاضر قابل اجرا خواهد بود.
 

شگاه بوده و فعاليت آن زير نظر اي از شوراي پژوهشي دانها زير مجموعهكميته نظارت بر طرح ماده سه:

 گيرد.اين شورا انجام مي
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توسط معاونت پژوهشي و با پيشنهاد معاون پژوهشي دانشكده كميته ي ابلاغ عضويت اعضا :1تبصره 

 گردد.دانشگاه به مدت دو سال صادر مي
 

  مادة چهار: وظايف کميته نظارت

 بندي آنو برنامه زمانشناسي و ...( )از نظر روشپيگيري انجام پژوهش مطابق پروپوزال  -1

 پيشرفت طرح و تطبيق آن با شرح خدمات مصوبهاي بررسي و ارزيابي گزارش -4

  كمك به پژوهشگر در زمينه حل مشكلات احتمالي حين انجام طرح -8

 بازخوردها و تذكرات  لازم طبق پايش انجام شده به مجريان طرحهاي تحقيقاتي  -2

هايي گيري مناسب در مورد طرحاجرايي به شوراي پژوهشي دانشگاه براي تصميم ارائه راهكارهاي -5

 بندي عقب هستند كه بيش از شش ماه از برنامه زمان

 مبني بر اتمام پروژه  طرح گزارش مجريان تأييد  -6 

 د.تواند موارد اختلاف يا ابهام را به شوراي پژوهشي دانشگاه منعكس نمايرئيس كميته مي :1تبصره 
 

به كميته  ، هاي پژوهشي مصوب دانشگاه پس از عقد قرارداد و شروع طرحطرحيك نسخه از   :ماده پنج

  گردد. ارجاع ميدانشكده مربوط نظارت 

 

 الزحمه ناظرين:  حقششاده م

( پرداخت Performanceالزحمه اعضاي كميته طبق مصوبه شوراي پژوهشي و بر اساس عملكرد )حق

 شود.مي

شوراي پژوهشي  42/4/28تبصره در جلسه مورخ  پنجماده و شش  نامه مشتمل برآيين اين **

قابل اجرا  1828هاي تحقيقاتي مصوب سال و براي طرح دانشگاه مورد بررسي و تصويب قرار گرفت

 .است
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