شیوهنامه نظارت بر طرحهای تحقیقاتی داخلی
هدف از این شيوهنامه ،نظارت موثر و شایسته بر حسن اجرای طرحهای تحقيقاتی داخلی اعضای هيات علمی و حصول
اطمينان از ثمربخشی تحقيقات انجام شده در راستای توسعه علم و فناوری است.
ماده  -1تعاریف و مفاهیم
 -1-1طرح تحقیقاتی داخلی :آن دسته از طرحهای تحقيقاتی است که تمام بودجه آن با استفاده از اعتبار ویژه پژوهشی
(پژوهانه) اعضای هيات علمی تامين میشود.
 -2-1مجری :عضو هيات علمی دانشگاه و درخواستکننده طرح تحقيقاتی میباشد که کليه مسئوليتهای ناشی از انجام یا
عدم انجام طرح بر عهده وی میباشد و مسئول است تا طرح تحقيقاتی را طبق شرح کامل و مطابق با برنامه زمانبندی
مشخص شده در پيشنهاده طرح انجام دهد و نسبت به تهيه و ارسال گزارش نهایی آن اقدام نماید.
 -3-1ناظر :عضو هيات علمی دانشگاه است که با نام ه کتبی مدیر امور پژوهشی دانشگاه معرفی و در تمام مدت اجرای طرح
نسبت به چگونگی انجام طرح از نظر کمی و کيفی مطابق با پيشنهاد طرح تحقيقاتی ،نظارت و ارزیابیهای الزم را به عمل می-
آورد.
ماده  -2گزارشدهی
مجری طرح مصوب پس از دریافت ابالغ طرح پژوهشی از طرف مدیر امور پژوهشی دانشگاه موظف است زمان شروع
طرح تحقيقاتی و تمامی مراحل اجرای طرح از زمان آماده سازی اوليه ملزومات انجام طرح تا پایان کامل انجام طرح را طبق
برنامه زمانبندی مشخص شده در پيشنهاده طرح هر  6ماه به ناظر گزارش دهد .ملزومات مورد نياز گزارش شامل ارایه جدول
زمانبندی کل طرح پژوهشی توسط مجری به ناظر و همچنين ارایه فرم گزارش پيشرفت کار توسط مجری به ناظر است.
ماده  -3نظارت
 -1-3ناظر طرح با توجه به پيشنهاده طرح مصوب ،توسط شورای پژوهشی دانشکده به مدیر امور پژوهشی دانشگاه پيشنهاد
میشود.
 -2-3ناظر طرح پس از موافقت شورای پژوهش و فناوری دانشگاه با نامه کتبی مدیر امور پژوهشی دانشگاه معرفی میشود و
در تمام مدت اجرای طرح دارای وظایف زیر میباشد:
 -1-2-3بازدید حضوری از مراحل اجرای کار (ميدانی ،آزمایشگاهی و غيره) در صورت لزوم در دورههای  6ماهه و بررسی
ميزان پيشرفت طرح تحقيقاتی (فرم گزارش پيشرفت کار).
 -2-2-3تایيد گزارش نهایی طرح تحقيقاتی.
 -3-3ناظر موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت هر گزارش از مجری ،نسبت به ارسال فرم گزارش
پيشرفت کار به معاون پژوهشی دانشکده اقدام نماید.
 -4-3حقالزحمه نظارت بر اساس شيوهنامه ساماندهی پرداختها در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پرداخت می-
شود.
این شيوهنامه در تاریخ  22دیماه  1332به تصویب شورای پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان و
در تاریخ  11اردیبهشتماه  1331در  3ماده و  5بند به تایيد هيات رئيسه دانشگاه رسيد.

