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توسط  اوليه طرح به شوراي پژوهشي جهت ارائه ارسال
 مدير گروه

 
داور و  2تعيين  در صورت تائيد كليات طرح در شورا،

 طرح ناظريك نفر 

 
  و ناظر جهت اطالع به داوران جهت داوري طرح ارسال

 

 بررسي طرح اصالح شده توسط ناظر

و  اصالح پروپوزالجهت هاي طرح به مجري  ارسال داوري 
 پاسخ به سواالت داوران

در شوراي پژوهشي با  اصالح شده طرح نهايي بررسي
 حضور مجري، ناظر و داوران 

 تأييد در شوراي گروه 

 معاونتتوسط مدير گروه به  تاييديه طرح ارسال
 تحقيقات و فناوري

 جهت اصالح و پاسخ به مجريارسال نظرات 

 

 عقد قرارداد با مجري

 

پيشنهاد طرح پژوهشي توسط 
و ثبت در سامانه  مجري

 پژوهشيار

 

هفتـه پـس از ارسـال     3در صورتي كـه تـا   
پروپوزال طرح براي داوران، نظـرات ايشـان   
بــه حــوزه پژوهشــي ارســال نشــود جلســه 
شوراي پژوهشي با حضور مجـري و داوران  

 تشكيل خواهد شد.  
 

اصالح شده بايد به تائيـد نـاظر طـرح    طرح 
برسد و در صـورت نيـاز، طـرح اصـالحي و     

هاي مجـري را جهـت كسـب مجـدد      پاسخ
 نظرات داوران به ايشان ارجاع نمايد.

 

هشـي  سقف بودجه طرح بر اساس گرنـت پژو 
اشـد و در  ب ساليانه هر عضو هيات علمـي مـي  

كه طرح اول خود مورد همكاران هيأت علمي 
يكساله حداكثر ها بايد  نمايند، طرح را ارائه مي
 ميليون ريال باشد. 130بودجه و با سقف 

پيشنهادي براي يـك   حداكثر مدت زمان
 تواند باشد.   طرح دو سال مي

 تأييد طرح توسط رئيس بخش از طريق سامانه پژوهشيار 

 داوران جهت اطالع هب و پاسخ ها ارسال طرح اصالح شده

داور منفي باشـد و   2نظرات در صورتي كه 
تائيد كنـد طـرح    نظرات داوران راناظر نيز 

بدون حضـور مجـري و داوران، در شـوراي    
   شود. مي تعيين تكليفپژوهشي 

 



 

 هاي پژوهشي شيوه نامه نظارت بر اجراي طرح
 باشد. هاي تحقيقاتي از تاريخ انعقاد قرارداد مجري با انستيتو مي زمان شروع طرح   

هاي مربوطه و  بندي قرارداد در قالب فرم هاي طرح بر اساس زمان مجري موظف به ارسال منظم گزارش    
باشد و پس از تاييد درصد پيشرفت توسط  منضم به فايل الكترونيكي به معاونت تحقيقات و فناوري مي

 شود. هاي بعدي طرح بر اساس درصد پيشرفت تاييد شده انجام مي ختناظر، پردا
مجري در پايان مهلت اجراي طرح موظف به ارسال گزارش نهـايي در قالـب فـرم گـزارش نهـايي بـه           

 شود. معاونت تحقيقات و فناوري است و پس از تاييد ناظر، گواهي پايان طرح براي ايشان صادر مي
 

 
 توسط ناظر نحوه ي نظارت بر طرح

بيني شده بر  هاي پيش روش  بندي طرح، معيار نظارت، اهداف مشخص شده در طرح مصوب، جدول زمان  -
باشد و گزارش ارائه شده در هر دوره بر اساس  اساس اهداف طرح و نتايج وحجم كار انجام شده مي

 شود. انطباق با اين موارد سنجيده مي

 با توضيحات روشن همراه با جدول، نمودار و عكس ارائه گردد. نتايج ارائه شده در گزارشات بايد  -
هاي پيش بيني شده در پروپوزال مصوب اين نكته به مجري اعالم شده  در صورت هرگونه انحراف از روش  -

ي انجام طرح، مجري نيازمند اخذ مجوز از شوراي پژوهشي  و در صورت نياز به انجام تغييرات در نحوه
 باشد. مي

% مدت زمان 25ها،   در صورت درخواست مجري و با ذكر داليل مستدل حداكثر مدت زمان تمديد طرح - 
 قرارداد طرح خواهد بود. تمديد بيشتر مدت زمان طرح منوط به تاييد ناظر و شوراي پژوهشي است.

 باشد. هشي ميماه بوده و منوط به اخذ مجوز از شوراي پژو 6ها  مدت زمان قابل قبول براي توقف طرح -
هاي ارسالي به مجري درج  ماه در ارائه گزارش نهايي در پرونده طرح و نامه 3تأخير غيرموجه بيش از  -

 شود. مي
بيني شده، نتايج اعالم شده و يا دستيابي به اهداف  هاي پيش كه طرح از نظر تعداد نمونه، روش در صورتي -

بيني شده  يشرفت طرح با ميزان دسترسي به اهداف پيشبيني شده با مشكل مواجه شده باشد، درصد پ پيش
 گردد.  در گزارش نهايي اعالم مي

% 50% به اهداف پروپوزال مصوب دست يافته باشد طرح ناتمام اعالم و چنانچه بيش از 50چنانچه كمتر از  -
گردد. علل ناتمام ماندن غيرموجه طرح در شوراي  باشد گزارش با ذكر درصد خاتمه يافته اعالم مي

 ري خواهد شد. پژوهشي مطرح خواهد شد و متناسب با موضوع در مورد طرح هاي آتي مجري تصميم گي
 
. 


