 1-1عنوان پروژه:

 1-2تاريخ شروع:

 1-3زمان پروژه:

 1 -4نام مجري:

 1-5نام داور:

 2-1شماره گزارش:

 2-2تاريخ تحويل گزارش به پژوهش دانشكده:

 2 -3آيا گزارش با تأخير روبرو بوده است؟ چه مدت؟ لطفاً داليل تأخير را ذكر نماييد.

 2-4آيا تاكنون مقاله يا خروجي پژوهشي ديگري از طرح تهيه و پذيرفته شده است؟لطفاً بطور كامل توضيح دهيد.

 2-5درصد مورد نظر مربوط به اين گزارش.

 3-1تاريخ دريافت گزارش:

 3-2آيا گزارش با تأخير همراه بوده است؟ چه مدت؟

 3 -3در صورت مثبت بودن پاسخ آيا داليل تأخير قابل قبول ميباشد؟

 3-4آيا گزارش داراي نقايصي ميباشد؟ لطفاً توضيح دهيد؟

 3-5در صورت وجود نقايص لطفاً موارد را بيان نماييد.

 3-6چه ميزان (درصد يا ساعت) از پيشرفت طرح در اين مرحله مورد تأييد ميباشد؟

 3-7تاريخ ارائه ارزيابي:
امضاء داور طرح:

امضاء مدير پژوهش:

تاريخ تأييد فرم ارزشيابي:

تاريخ تأييد فرم ارزشيابي:

شماره گزارش  :گزارش مرحله .................
تاريخ دريافت گزارش از مجري طرح ................. :

 - 1عنوان طرح :

 – 2مشخصات مجري مسئول :

 – 3مراحل نظارت طرح :

1

فراهم آوردن بموقع و صحيح امكانات براي اجرا

2

دقت در اجراي صحيح روش تحقيق با توجه به فرضيات طرح

3

دست يابي به اهداف پيش بيني شده طرح ،طبق برنامه زمانبندي

4

ميزان مشاركت همكاران با مجري در اجراي طرح

5

نظارت و سركشي مستقيم مجري و همكاران در مراحل اجراي طرح

6

دقت در جمع آوري و ثبت و سازمان دهي داده ها

7

تجزيه و تحليل صحيح داده ها بر اساس روش آماري و الگوهاي ارائه شده

8

ارائه بموقع گزارش هاي ادواري پيشرفت كار

9

توان مجري در مراحل انجام شده و ادامه طرح

11

نظر كلي ناظر با توجه به روند اجرايي

جمع امتياز :
 - 4نظرات و پيشنهادهاي ناظر (بويژه از نظر اصالح گزارش  ،ادامه يا توقف طرح ) :
……… .ساعت
 -با توجه به موارد فوق پيشرفت طرح در اين مرحله به ميزان

نام و نام خانوادگي ناظر طرح :

……… درصد نسبت به كل طرح

تاريخ و امضاء :

مورد تأييد مي باشد.

