
 شاخص های اولویت بندی طرحهای پژوهشی

 (امتیاز% 02)متغیرهای مربوط به مجری  

 امتیاز مکتسبه شیوه امتیاز دهی حداکثر امتیاز متغیر ردیف

 امتیاز 4استاد یا دانشیار  4 رتبه علمی 1

 امتیاز 3استادیار 

 امتیاز 2مربی 

 امتیاز 1غیر هیت علمی 

 

سابقه انجام طرح  2

 5در  های تحقیقاتی

 سال اخیر

 امتیاز 4عالی  4

 امتیاز 3خوب 

 امتیاز 2متوسط 

 امتیاز 1ضعیف 

 امتیاز 0بدون سابقه 

 

مشارکت در  3

ارزشیابی سال 

 گذشته

 امتیاز 4عالی  4

 امتیاز 3خوب 

 امتیاز 2متوسط 

 امتیاز 1ضعیف 

 امتیاز 0بدون مشارکت 

 

کسب عناوین  4

 پژوهشی

 امتیاز 4عناوین بین المللی  4

 امتیاز 3ناوین کشوری ع

 امتیاز 2عناوین استانی 

 امتیاز 1عناوین دانشگاهی 

 امتیاز 0بدون عنوان 

 

وضعیت طرح های  5

 در دست اجراء

 امتیاز 4بدون طرح در دست اجرا  4

 امتیاز 3طرح در دست اجرا 2-1

 امتیاز 2طرح در دست اجراء  3-4

 امتیاز 1یا بیشتر طرح در دردست اجراء  5

 امتیاز 0ح یا طرح های معوق وجود طر

 

 (امتیاز% 02)متغیرهای مربوط به طرح  

رتبه اولویت  1

 موضوعی

 

 امتیاز 10اولویت اول  10

 امتیاز 8اولویت دوم 

 امتیاز 6اولویت سوم 

 امتیاز 4اولویت چهارم 

 امتیاز 2اولویت پنجم 

 امتیاز 0بدون اولویت 

 

نگارش صحیح  2

پروپزال بر اساس 

 فرمت تعیین شده

 10عالی   10

 8خوب  

  5متوسط 

 3ضعیف 

 

تناسب نوع مطالعه و روش جمع آوری داده ها با سوال  10 اعتبار متودولوژیک 3

 . نمره داده شود 10تا  0پژوهش توسط داوران از بین 

 



محصول ارائه بر حسب تناسب هزینه های انجام شده با  10 هزینه اثربخشی 4

 .نمره داده شود 10تا  0شده توسط داوران از بین 

 

مشارکت مرکز  5

 تحقیقات

 امتیاز 10عضویت مجری در مرکز تحقیقات  10

 امتیاز 5مشارکت مرکز تحقیقات بدون عضویت مجری 

 امتیاز 0بدون مشارکت 

موارد اول و دوم باید در شورای پژوهشی مرکز مطرح و )

 (دبه تصویب رسده باشن

 

مشارکت کمیته  

 تحقیقات دانشجویی

 امتیاز 10مجری دانشجوی عضو کمیته تحقیقات  10

 امتیاز 5همکار طرح عضو کمیته تحقیقات 

 امتیاز 0بدون مشارکت 

موارد اول و دوم باید در شورای پژوهشی کمیته مطرح و )

 (به تصویب رسده باشند

 

مشارکت بین  

 دانشگاهی

هم نامه مشترک بین دو فادر راستای تطرح مشترک  5

 امتیاز 5موسسه  

 امتیاز 0بدون مشارکت 

 

جذب بودجه تحقیقاتی  

 خارج از دانشگاه

 امتیاز 15هزینه طرح %  50بیش از  15

 امتیاز 10درصد  50تا  20

 امتیاز 6درصد 20کمتر از 

 امتیاز  0بدون جذب 

 

  جمع امتیازات

 

 

 

 

 

 

 


