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 دانشگاهمصوب پژوهشی ویژه  هايطرح ینناظردستورالعمل 

 
 

به منظور ارتقاء کیفیت  ،مطابق با اهداف شوراي بررسی زمینه هاي پژوهشی ویژه دانشگاه این دستورالعمل
کامل ها و حصول به موقع و آنتحقیقات طرح هاي پژوهشی ویژه، نظارت مستمر بر چگونگی و نحوه انجام 

 تهیه و تدوین شده است. هاي پژوهشی ویژهدستاوردهاي تعریف شده در طرح
 

 تتعریف نظار-1ماده
و ارائه پیشنهادات در فازهاي تعریف شده کنترل مداوم آن  ،نحوه اجرا بررسینظارت طرح عبارت است از 

 . آن و تائید تحقق اهداف طرحبه منظور  مفید و به موقع
 

 ناظرین ضوابط انتخاب  -2ماده
ناظرین از  حداقل یک ناظر علمی براي نظارت بر طرح هاي پژوهشی ویژه مصوب شده الزامی می باشد.

زمینه هاي پژوهشی ي میان اعضاء هیات علمی دانشگاه و صاحب نظر رشته مربوطه و با تائید اعضاء شورا
 تخاب شود.می شوند. ناظر می تواند از میان اعضاء شورا نیز انویژه دانشگاه انتخاب 

 
 وظایف ناظر -3ماده

مرحله اي و گزارش هاي ، هاآن هايو پیوست پژوهشیرداد اقرو مطالعه فرم پیشنهاد طرح پژوهشی  -1-3
 نهایی طرح.

اجراي مشکالت و راهنمایی در اجراي طرح جهت اصالح  ، بازدید از طرحارتباط مستمر با مجري -2-3
 طرح.

و ارائه کتبی نظرات خود پیرامون کلیه گزارش هاي طرح مرحله اي و نهایی بررسی گزارش هاي  -3-3
 شورا.فرم دستاوردهاي قراردادهاي پژوهشی ویژه دانشگاه و ارائه به  بر مبناي دریافتی طرح

زمینه هاي پژوهشی ویژه دانشگاه در صورت لزوم و ارائه توضیحات در شرکت در جلسه شوراي  -4-3
 .خصوص طرح مورد بررسی

 
 :1تبصره

 باشد.هرگونه پرداخت به مجري در هر مرحله منوط به گزارش ناظرین و تائید و تصویب شورا می 
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 حق الزحمه ناظرین -4ماده 
معادل  مبلغیو با تائید معاونت پژوهشی دانشگاه ناظرین علمی طرح هاي پژوهشی ویژه به تشخیص شورا 

به عنوان حق الزحمه درصد مبلغ کل قرارداد طرح پژوهشی مصوب  1,5و به میزان  انهزار توم 400حداقل 
 ین معاونت پژوهشی و ناظر می باشد.دریافت خواهند نمود. نحوه پرداخت بر اساس قرارداد فی ماب

 
مورد تصویب شوراي بررسی زمینه هاي  5/12/93تبصره در تاریخ   1ماده و  4این دستورالعمل مشتمل بر 

 باشد.و تا زمان بازنگري مجدد الزم االجرا میقرار گرفت وهشی ویژه دانشگاه پژ
  


