دستورالعمل معيار انتخاب و شرح وظايف ناظر طرح/پروژههاي تحقيقاتي
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مقدمه (تعريف ناظر)
نظارت و ارزشيابي يكي از عوامل موثر بر افزايش دقت اجرای طرح/پروژههای تحقيقاتي و ارتقا فعاليتهای
پژوهشي محققان ميباشد .يكي از راهكارهای عملي نمودن موضوو نظوارت و ارزشويابيس ااوه اده از نوا ر در
طرح/پروژههای تحقيقاتي اات .لذاس به منظور داهيابي به اين مهمس اين داهورالعمل در اازمان به اجرا گذارده
مي شود.
هدف
 بهبود و ارتقا كي يت اجرای طرح/پروژههای تحقيقاتي در اازمان
 بهرهگيری از توان علمي نيروهای مهخصص و دارای تجربه در بهبود كي يت فعاليتهای محققان
شاخصها و معيارهاي انتخاب ناظر طرح/پروژههاي تحقيقاتي
ماااده  -1افوورادی موويتواننوود بووه عنوووان نووا ر طرح/پووروژه انهخوواش شوووند كووه دارای شووراي يوول
باشند:
 -1-1داشهن تخصص يا تجربه مرتب با موضو طرح/پروژه مورد نظارت
 -2-1دارا بودن حداقل  5اال اابقه كار پژوهشي
 -3-1نظر رتبه علمي بايد باالتر از مجری طرح و يا حداقل همهراز وی باشد و در موارد ااهثنايي و شراي
خاص در صورت هم رتبه بودن بايد فعاليت ها و اوابق پژوهشي بيشهری داشهه باشد.
 -4-1نا ر نبايد خود مجری يا از همكاران طرح مورد نظر باشد.
 -5-1نا ر نبايد به لحاظ قانوني منع همكاری با دانشگاه داشهه باشد.
 -6-1جهت اهولت و داهراي بيشهر حهي المقدور نا ر بايد از دانشگاه و يا دانشگاههای ااهان باشد.
ماده – 2انهخاش نا ر طرح/پروژه براااس معيارهای تعيين شده در ماده يکس در شورای پژوهشي كه طرح در
آن تصويب مي شود انهخاش ميگردند.
ماده  -3دوره نظارت و ارزشيابي توا نا رس از آغاز اجرای طرح/پروژه تا مرحله ارائه گزارش نهايي ميباشد.
ماده -4هر طرح/پروژه تحقيقاتي بسهه به موضوعات آن ميتواند بيش از يک نا ر داشهه باشدس ولي يک ن ر
به عنوان نا ر اصلي تعيين مي گردد.
تبصره -برای طرح/پروژه مشهركس ميتوان از طرف هريک از مواسات تحقيقاتي طرف اشهراك يوک نوا ر يوا
بيشهر را معرفي نمود.
ماده -5هر نا ر همزمان مي تواند به شرح زيرس نظارت طرح/پروژههای تحقيقاتي را به عهده داشهه باشد:
 محقق و مربي تا  3طرح/پروژه تحقيقاتي
 ااهاديار تا  4طرح/پروژه تحقيقاتي
 دانشيار تا  5طرح/پروژه تحقيقاتي
 ااهاد تا  6طرح/پروژه تحقيقاتي

ماده  -6حكم نا ر طرح/پروژه توا معاونت تحقيقوات و فنواوری صوادر مويشوود و در صوورتيكوه معواون
تحقيقات و فناوری نا ر طرح/پروژه تحقيقاتي شودس حكم توا رئيس دانشگاه صادر مي گردد.
ماده  -7مسئوليت پايش فرآيند نظارت با شوورای پژوهشوي دانشوگاه ااوت و بنوا بوه تشوخيصس نسوبت بوه
جايگزيني نا ر اقدام خواهد نمود.
ماده  -8واحدهای اجرايي طرح يا پروژه مو ند شراي و امكانات الزم را برای نظارت فراهم نمايند.
ماده -9شرح وظايف ناظرين طرحهاي تحقيقاتي
 :1-9نظارت بر مراحل اجرا و پياده اازی طرح/پروژه در عرصه تحقيقاتيس دانشكده هاس مراكز تحقيقاتي
و آزمايشگاهها بر اااس شناانامه مصوش طرح/پروژه تحقيقاتي
 :2-9نظارت بر كي يت جمعآوری و ثبت اطالعات و يادداشت برداریها
 :3-9نظارت بر مراحل اجرای طرح/پروژه تحقيقاتي مطابق برنامهزمان بندی مندرج در شناانامه
 :4-9اعالم آخرين نهايج وضعيت نظارت طرح/پروژه تحقيقاتي حداقل هر شوش مواه يوکبوار بوه حووزه
معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه
 :5-9ارائه پيشنهادهای الزم اجرايي بورای افوزايش بهبوود كي يوت طرح/پوروژه تحقيقواتي بوه شوورای
پژوهشيس مركز تحقيقاتي و مسئول/مجری طرح/پروژه تحقيقاتي
 :6-9اعالم نظر در خصوص تطابق گزارش نهوايي طرح/پوروژه تحقيقواتي بوا شورح اقودامات شنااونامه
حداكثر يک ماه پس از دريافت گزارش
ماده  :11حق نظارت :
حق نظارت به عنوان حق الزحمه نا ر پس از پيش بيني بودجه كل طرح به عنوان حق نظارت به جمع هزينه
ها افزوده مي شود .در واقع حق نظارتس مسهقل از بودجه طرح بوده و از بودجه پژوهشي واحد تامين خواهد
شد .نيمي از حق نظارت هر طرح پژوهشي پس از اجرای موفقيت آميز 55درصد از طرح پرداخت شده و مابقي
پس از خاتمه طرح و انجام تعهدات نا ر قابل پرداخت خواهد بود و مبلغ حق نا ر با توجه به بند 12
صورتجلسه مورخ  1394/7/1وبر اااس داهور العمل حق الهحقيق اعضای هيئت علمي محاابه و ضريب  5و
 15با توجه به حجم كار در طرح تحقيقاتي در آن لحاظ مي شود و اقف پرداخت مطابق با داهور العمل زير
مي باشد :
رديف
1
2
3
4
5
6

بودجه طرح تحقيقاتي ( ميليون ريال)
كمهر از 35
35-55
55-05
05-125
125-255
بيشهر از 255

حق نظارت (ريال)
755/555
1/555/555
1/555/555
2/555/555
3/555/555
با نظر كميهه بودجه بندی

ماده  :11وظائف مجريان در قبال ناظرين:
 :1-11ارائه گزارش پيشرفت طرح در حداقل دو مرحله
 :2-11تعامل مسهمر و م يد با نا ر در مراحل مخهلف طرح مطرح ااخهن هرگونه موانع و مشكالت حين
انجام طرح
اين داهورالعمل در يازده ماده و يک تبصره در تاريخ  91/5/4در شورای پژوهشي دانشگاه تصويب و از
ابهدای اال  1391قابل اجرا مي باشد و پس از يكسال در صورت نياز مورد بازبيني و تصويب مجدد قرار
خواهد گرفت.

