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 و ارتباط با صنعت های پژوهشینظارت بر پیشرفت کار پروژه پرسشنامه
 

 

 

                                                                          :طرح کد

                                             عنوان طرح:

 )مطالعات کار آزمایی بالینی(:   IRCTکد  کد اخالق طرح: 

 :مشخصات مجری

 :ناظر طرح مشخصات 

 

 پیشارفت کاار باا    تطاابق  میزان، پروپوزال اولیهپس از مطالعه گزارش پیشرفت کار و بررسی دقیق آن بر اساس  ،ناظر محترم

 )در ماورد هاار یا  از مرا اا     االت زیاار پاساه دهیاام ؤبااه سا کنیام و   بررساای زیار  هااایقامم  کماا  را باه پروپاوزال  

 :االت و ابهامات ممنظرتان را برطرف کنیم(ؤتوانیم با مجری تماس برقرار کرده و سمی

 

 خیر )توضیحات( (حاتی)توضبلی مطابقت با پروپوزال ردیف

   پیشرفت کار بر حسب جدول گانت پروپوزال 1

   *ها(ها و تجزیه و تحلیل دادهآوری، ثبت دادهروش اجرا )جمع 2

   ** تعیین شده در پروپوزال دستیابی به اهداف 3

   ***نامه آگاهانه اخذ رضایت 4

هاای  و یا تماس باا نموناه  آوری شده های جمعها و دادهرمتوانید درخواست حضور در فیلد انجام پژوهش، دسترسی به فدر صورت نیاز می *

 پژوهش را داشته باشید

 .گردد ارائه موجود وضعیت اصالح بمنظور پیشنهادی راهکار ،در صورت عدم دستیابی **
 های پژوهش تماس گرفته و روند گرفتن رضایت اخالقی را بررسی کنید.توانید با نمونهصورت نیاز می در ***

 
 .های انجام شمه را بمهیم(توانیم درخواست مستنمات هزینه)می کنیم؟ییم میأطرح پژوهشی را تهای آیا هزینه -

 

 *خیر بلی هزینه ها

   های پرسنلیهزینه -1

   های آزمایشات و خدمات تخصصیهزینه -2

   های وسایلهزینه -3

   های مسافرتهزینه -4

   های دیگرهزینه -5

 .ها توضیحات الزم را مرقوم فرماییدیید هزینهأدر صورت عدم ت *

  

 

 



 است؟ کرده دریافت را دانشکمه اموال برچسب آیا است شمه تهیه طرح بودجه از ایغیرمصرفی وسیله اگر -

 

 فرماییم؟ییم میأبا توجه به موارد فوق میزان پیشرفت کار پروژه را نسبت به ک  چنم درصم ت -

 

 ؟ چیست گزارش پیشرفت طرح مورد در ناظر نهایی نظر -

                       قبول است.  -

   .جزئی قابل قبول استالحات با انجام اص  -

   .است قبول قابل اساسی اصالحات انجام با -

   .است قبول غیرقابل -

 

                                      :بانک شماره حساب/   :و نام خانوادگی ناظرنام  
  

 امضاءتاریخ و  

                                                                                                                                                             


