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 هاي پژوهشی ویژه دانشگاهزمینه آئین نامه ارزیابی
 

 
 مقدمه:

چگونگی و نحوه هاي پژوهشی ویژه، نظارت مستمر بر در راستاي ارتقاء سطح کیفی فعالیتنامه آئیناین 
 تدوین شده است.هاي پژوهشی ویژه طرحاجرا و حصول به موقع و کامل نتایج 

 
 تعاریف -1ماده

 
 جاي برخی عبارات از واژگان اختصاري به شرح زیر استفاده شده است. در این آئین نامه به

 .معاون پژوهشی و فناوري دانشگاه دانشگاه:
 .عضو هیات علمی که مسئولیت اجراي طرح را بر عهده دارد مجري:

 عضو هیات علمی که نظارت و ارزیابی علمی و فنی طرح را بر عهده دارد. ناظر:
 هاي پژوهشی ویژه دانشگاهشوراي بررسی زمینه شورا:
 پیشنهاد زمینه پژوهشی ویژه که توسط عضو هیات علمی ارائه و در شورا مصوب شده است. طرح:

 حوزه معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاهدبیرخانه شورا: 
 

 هاي پژوهشی ویژه در سطح دانشگاهشیوه تصویب زمینه -2ماده
 

 اعضاء هیات علمی دانشگاه هاي پژوهشی ویژه به کلیهارسال فراخوان طرح 
  به همراه مستندات به دبیرخانه جهت  پیشنهاد انجام زمینه پژوهشی ویژهتکمیل و ارسال فرم

 بررسی
  و تصویب نهایی در شورابررسی 
 اعالم موافقت و عقد قرارداد با مجري 

  :1تبصره
نامه اجرایی حمایت وهپیشنهاد انجام زمینه پژوهشی ویژه را مطابق شیبایست فرم عضو هیات علمی می

 هاي پژوهشی ویژه تکمیل نماید.از زمینه
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 شیوه تعیین ناظر طرح -3ماده
 

  از اعضاء هیات علمی دانشگاه و صاحب نظر در رشته مرتبط  انتخاب حداقل یک ناظر علمی 
 توسط شوراهاي پژوهشی ویژه مطابق دستورالعمل ناظرین طرح

 کلیه مستندات مرتبط ابالغ انتخاب به ناظر و ارسال 
 :2تبصره

 هیات علمی خارج از دانشگاه انتخابتواند از اعضاء شورا و یا افراد متخصص ناظر میبا صالحدید شورا 
 شود.

 
 وظایف ناظر طرح -4ماده

 
 هاي هاي پژوهشی ویژه مصوب، گزارش، دستورالعمل ناظرین طرحمطالعه فرم پیشنهاد طرح ویژه

 اي و نهاییمرحله
 ط با مجري در صورت لزوم و بازدید از طرح و دستاوردهاي مراحل انجام شده با تائید شوراارتبا 
 اي و نهایی طرح و تکمیل فرم ارزیابی و نظارت قراردادهاي پژوهشی ویژه هاي مرحلهبررسی گزارش

 دانشگاه و ارائه به دبیرخانه
  ارائه گزارشحضور در شورا در صورت لزوم و 

 :3تبصره
 باشد.هرگونه پرداخت به مجري در هرمرحله منوط به تائید ناظر و تصویب و تائید شورا می

 
 تصویب نهایی -5ماده

 .شودمیتصویب شورا با موافقت و تائید در شورا بررسی و  و نظارتنتایج ارزیابی کلیه 
 

 حقوق ناظر -6ماده
درصد مبلغ کل قرارداد مجري و 5/1 را و با تائید دانشگاه به میزانالزحمه ناظر به تشخیص شوحق

هاي ویژه پرداخت خواهد باشد که از محل بودجه تخصیص یافته پژوهشهزارتومان می400حداقل 
 شد.
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 :4تبصره
مابین دانشگاه و بر اساس قرارداد فیمنوط به تصویب و تائید شورا و در هرمرحله نحوه پرداخت به ناظر 

 باشد.می ناظر
 :5تبصره

که ناظر به هر دلیل نتواند به وظایف و تعهدات خود مطابق این آئین نامه و دستور العمل درصورتی 
ناظرین عمل نماید، دانشگاه موظف است مراتب را به شورا گزارش کند و فرد دیگري به عنوان ناظر 

طه تعیین شود. در این حالت ناظر موظف است تا تعیین جایگزین به تعهدات خود مطابق قرارداد مربو
 عمل نماید.

 
 دوره ارزیابی -7ماده 

مابین دانشگاه و ناظر است و تاریخ انتخاب ناظر در شورا دوره ارزیابی و نظارت مطابق مدت قرارداد فی
 و تصویب آن تاریخ مبنا لحاظ خواهد شد.

 
 هاي ارزیابیشاخص -8ماده 

 دستاوردهاي قرارداد مجري،  مطابق با فرم و ناظر با توجه به پیشنهاد طرح ارائه شده توسط مجري
 تکمیل نماید.هاي زیر شاخصبا توجه به بایست فرم ارزیابی و نظارت را می
 هر مرحله با فرم دستاوردهاي و دستیابی به دستاوردها در  پیشرفت، هامطابقت گزارش

  پژوهشی قرارداد
 ها(نیروي انسانی/تجهیزاتپتانسیل فعالیت گروهی و استفاده از سایر تخصص( 
 قابلیت تجاري شدن طرح در مدت مشخص شده و عقد قراردادهاي برون دانشگاهی 
  دانش اندازي شرکت دانشگاهی/ثبت اختراع/چاپ کتاب/ راهمجالت معتبرامکان چاپ مقاله در ،

 بنیان
 
 

هاي شوراي بررسی زمینهمورد تصویب  7/7/94در تاریخ  تبصره  5ماده و  8مشتمل بر این آئین نامه 
 .باشدقرار گرفت و تا زمان بازنگري مجدد الزم االجرا میی ویژه دانشگاه پژوهش

 


