بسمه تعالی
پرسشنامه نظارت بر پیشرفت کار پروژههای پژوهشی و ارتباط با صنعت

کد طرح:
عنوان طرح:
کد اخالق طرح:

کد ( IRCTمطالعات کار آزمایی بالینی):

مشخصات مجری:
مشخصات ناظر طرح:
ناظر محترم ،پس از مطالعه گزارش پیشرفت کار و بررسی دقیق آن بر اساس پروپوزال اولیه ،میزان تطاابق پیشارفت کاار باا
پروپاوزال را باه کما

قاممهااای زیار بررساای کنیام و بااه ساؤاالت زیاار پاساه دهیاام (در ماورد هاار یا

از مرا ا

میتوانیم با مجری تماس برقرار کرده و سؤاالت و ابهامات ممنظرتان را برطرف کنیم):
ردیف

بلی(توضیحات)

مطابقت با پروپوزال

1

پیشرفت کار بر حسب جدول گانت پروپوزال

2

روش اجرا (جمعآوری ،ثبت دادهها و تجزیه و تحلیل دادهها)*

3

دستیابی به اهداف تعیین شده در پروپوزال **

4

اخذ رضایتنامه آگاهانه ***

خیر (توضیحات)

* در صورت نیاز میتوانید درخواست حضور در فیلد انجام پژوهش ،دسترسی به فرمها و دادههای جمعآوری شده و یا تماس باا نموناههاای
پژوهش را داشته باشید
** در صورت عدم دستیابی ،راهکار پیشنهادی بمنظور اصالح وضعیت موجود ارائه گردد.
*** در صورت نیاز میتوانید با نمونههای پژوهش تماس گرفته و روند گرفتن رضایت اخالقی را بررسی کنید.
 آیا هزینههای طرح پژوهشی را تأییم میکنیم؟ (میتوانیم درخواست مستنمات هزینههای انجام شمه را بمهیم).بلی

هزینه ها

خیر*

 -1هزینههای پرسنلی
 -2هزینههای آزمایشات و خدمات تخصصی
 -3هزینههای وسایل
 -4هزینههای مسافرت
 -5هزینههای دیگر
* در صورت عدم تأیید هزینهها توضیحات الزم را مرقوم فرمایید.

1

 اگر وسیله غیرمصرفیای از بودجه طرح تهیه شمه است آیا برچسب اموال دانشکمه را دریافت کرده است؟ با توجه به موارد فوق میزان پیشرفت کار پروژه را نسبت به ک چنم درصم تأییم میفرماییم؟ نظر نهایی ناظر در مورد گزارش پیشرفت طرح چیست ؟-


قبول است.
با انجام اصالحات جزئی قابل قبول است .
با انجام اصالحات اساسی قابل قبول است .

غیرقابل قبول است.

نام و نام خانوادگی ناظر:

شماره حساب /بانک:
تاریخ و امضاء

