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  )16(نامه  ينيآ
  ها ها و ايده نظارت بر پروژه

  مقدمه
به منظور حفظ و ارتقاي كيفيت تحقيقات كاربردي و تداوم آن، نظارت مستمر بر چگونگي انجـام                 

  .باشد هاي تحقيقاتي ضروري مي شرح خدمات پروژه
نتـرل مـداوم     اجراي پروژه و ك    چگونگيهاي تحقيقاتي عبارت است از ارزيابي         نظارت بر پروژه   -1ماده  

  .آن در مسير صحيح به منظور نيل به اهداف تعيين شده پروژه
  كليه اسناد تنظيم شده و گزارشات  :تبصره
تواند در اختيـار   به عنوان اسناد طرح تلقي شده و به عنوان پشتوانه صحت انجام طرح مي          ناظر   :تبصره

  . قرار گيردزكارفرما ني
 انتظارات مختلف و متفاوتي از ناظر يـا دسـتگاه نظـارت             ،ها  به دليل تنوع شرح خدمات پروژه      -2ماده  

هـا بـه طـور كلـي بـه صـورت زيـر                هاي تحقيقاتي و ايده     ناظر يا دستگاه نظارت پروژه    . وجود دارد 
  :شوند بندي مي طبقه
  اي و اظهار نظر هاي مرحله  مطالعه گزارش:داوري گزارشاتنوع اول 
اي و نظـارت بـر انجـام شـرح      مطالعه گزارشات مرحلـه   :نظارت اجرايي و داوري گزارشات    نوع دوم   

  بندي  خدمات و زمان
اي، نظـارت بـر انجـام شـرح            مطالعـه گزارشـات مرحلـه      : و داوري   اجرايي -نظارت علمي نوع سوم   

  .بندي و بررسي علمي طرح خدمات، زمان
  .باشد هاي محوري از نوع سوم مي نوع نظارت بر ايده -1تبصره 
 باشد، ناظران به عنوان دستگاه نظارت معرفي و يك          نياز به بيش از يك ناظر       در صورتي كه   -2تبصره  

  .گردد ول دستگاه نظارت تعيين ميؤنفر از ناظران به عنوان مس
براي هر پروژه تحقيقاتي حداقل يك ناظر و يا يك دستگاه نظـارت بنـا بـه تـصويب شـوراي                      -3ماده  

هاي تحقيقاتي از ميان اعضاي هيـأت علمـي و       ژه ناظر يا دستگاه نظارت پرو     .شوند  مركز معرفي مي  
  .شوند  انتخاب ميصالح هاي نظارتي ذي نظران رشته مربوط و يا دستگاه يا از بين صاحب

  :به شرح زير است) داوري گزارشات (وظايف ناظر يا دستگاه نظارت از نوع اول -4ماده 
  طرف مركز رشدم ارسالي ازيبندي طرح پژوهشي و ضما مطالعه شرح خدمات و زمان •
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 اي و نهايي هاي مرحله رشمطالعه قرارداد تهيه گزا •
  اي طرح كه براساس قرارداد توسط مجري تهيه شده          هاي مرحله  مطالعه و بررسي كليه گزارش     •

  از مدير پروژه به رئيس مركز رشدهاي دريافتي و ارائه گزارش كتبي پيرامون كليه گزارش
هـاي   است حـداكثر ظـرف دو هفتـه از تـاريخ دريافـت گـزارش            ناظر يا دستگاه نظارت موظف       :تبصره

 .طرح، گزارش خود را به مركز  رشد ارائه كند اي مرحله
بـه شـرح زيـر      ) داوري گزارشات   و نظارت اجرايي ( وظايف ناظر يا دستگاه نظارت از نوع دوم          -5ماده  

  :است
 4كليه موارد ماده  •
اي بـا مـدير پـروژه و بررسـي مـسائل و               ورهبرقراري هرگونه ارتباط الزم و برگزاري جلـسات د         •

مشكالتي كه ممكن است در طول انجام پروژه پيش آيد و نيز ارائه گزارش جلسات و مشكالت                 
 احتمالي به رئيس مركز رشد

اي ماهانه با حضور كارفرما و مجـري پـروژه براسـاس              شركت در كليه جلسات كارشناسي دوره      •
  اصالحي و پيشنهاديتقاضا و دعوت مركز رشد و ارائه نظرات

 سركشي و نظارت بر مراحل اجرايي طرح در محل اجرا •
 دستگاه نظارت موظف اسـت حـداكثر ظـرف يـك هفتـه از تـاريخ برگـزاري جلـسات                      يا ناظر :تبصره

كارشناسي، بازديدها و دريافت گزارش پيشرفت كار ماهيانه و همچنين ظـرف دو هفتـه از تـاريخ                  
 .، گزارش خود را به مركز رشد ارائه كنداي طرح هاي مرحله دريافت گزارش

بـه شـرح زيـر      )  و داوري   اجرايـي  -نظارت علمـي  (وظايف ناظر يا دستگاه نظارت از نوع سوم          -6ماده  
  :است

 5كليه موارد مذكور در ماده  •
 ميزان درستي اطالعات مندرج در گزارشات مدير پروژه •
 ميزان درستي روش كار •
 .شكست و يا تضعيف پروژه گرددتواند منجر به  نقاط بحراني كه مي •
الزحمه ناظر يا دستگاه نظارت براساس قرارداد منعقده بين مركز رشد و نـاظران حـداكثر        حق -7ماده  

  .باشد  قرارداد مي مبلغكل% 10
در صورتي كه ناظر يا دستگاه نظارت و مدير پروژه در موردي اختالف داشته باشند، شـوراي                  -8ماده  

  .اهد دادمركز نظر نهايي را خو
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الحساب بابت اجراي پروژه به مجري منوط بـه تاييـد نـاظر يـا دسـتگاه                   پرداخت هرگونه علي   -9ماده  
  .باشد نظارت و تصويب رئيس مركز رشد مي

ناظر يا دستگاه نظارت متعهد خواهد بود كليه اسناد و مدارك طرح را محرمانه تلقي كرده و                  -10ماده  
  . آن به هر نحو بدون اجازه كتبي مركز رشد خودداري كندبرداري شخصي و يا انتشار از بهره

  دانـشگاه قـم     دهمين نشـست شـوراي مركـز رشـد          تبصره در  3 و    ماده 11نامه در     اين آيين  -11ماده  
  .باشد تصويب شد و هرگونه تغيير منوط به موافقت شوراي مركز رشد مي

  


