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 ويژه پیشنهاد پروژه های زمینه پژوهشيروش ارزيابي 

  به شرح زير است. پیشنهاد پروژه های زمینه پژوهشي ويژهو نحوه ارزيابي روش 

 یايزاتوانند از م ينم ژهيو يپژوهش های نهیزم یشورا اعضای و( ها دانشکده یروسا سه،یرئ اتیه یدانشگاه )اعضا يياجرا نیمسئول
 .نديطرح استفاده نما نيا

 جهت ارزيابي، به شرح جدول زير عمل خواهد شد: 

 سقف نمره پارامترهای ارزيابي

 20 شرايط متقاضي

 50 يه طرحکیفیت پیشنهاد

 30 کیفیت دستاوردها

 100 مجموع امتیاز

 

 امتیاز( 20)حداکثر  شرايط متقاضيالف: 

  )در پنج سال اخیر(سوابق پژوهشي ويژه متقاضي در زمینه طرح پژوهشي پیشنهادی

 

 حداکثر امتیاز شرح رديف

 5-10 (5، استاديار 7، دانشیار 10رتبه علمي)استاد  1

 3 امتیاز( 2)هر مقاله حداکثر  مقاالت منتشر شده )کامال مرتبط( 2

 5 مرتبط(کتب تالیف شده )کامال  3

 3 )مرتبط( سرپرستي آزمايشگاه تحقیقاتي 4

 4 حجم قراردادهای ارتباط با صنعت )مرتبط()هر پنجاه میلیون تومان دو امتیاز( 5

 2 موضوع رساله مرتبط دانشجويان/دانش آموختگان دکتری )کامال مرتبط( 6

 
 تا سقف امتیاز بند مربوطه، محاسبه مي گردد.* برای هر سال سابقه خدمات متقاضي با رتبه استاديار، يک امتیاز 

 

 امتیاز( 50ب:کیفیت پیشنهاد)حداکثر 

 
 رديف

 نام شاخص
حداکثر 
 امتیاز

/دانشگاه و يا پتانسیل تبديل شدن به کالن کشور پژوهشیهای لویتوا رمنطبق ب 1
 يک طرح کالن ملي

15 

 10 (ایدانشکدهگروهی/ فعالیت جمعی بینتشکیل تیم تحقیقاتی ) 2

در مدت  در درون کشورو تجاری سازی های فنی تولید محصول محور با قابلیت 3

 (TRL4)حداقل معلوم 

20 

 5 انشگاهمرکز تحقیقاتی مصوب د و پژوهشی، قطب مرتبط با گروه 4

 10 (مشترک)اخذ حمايت/مشارکت در پروژه  ایموسسه مشترک بینفعالیت  5

51  (TRL3) مستندات مطالعات آزمایشگاهیموجود بودن دانش فنی و  6  
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 امتیاز(  30)حداکثر  دستاوردها: ج
 اخذ نمايد. 5الي  1 بندهایاز  ازیامت 15حداقل متقاضي مي بايست 

حداکثر  شرح رديف

 امتیاز
 30 بین المللي  patentثبت  1

 15 ی علمي و صنعتي و يا ستاد فناوری نانوثبت اختراع داخلي با گواهي سازمان پژوهش ها 2

 25 و باالتر )با ذکر مرجع تأيید کننده(  (TRL6)نیمه صنعتي تولید محصول فناورانه  3

 15 *(TRL3)تولید نمونه آزمایشگاهی  4

 5 (5يا  4)بندهای  اخذ پروانه بهره برداری محصول فناورانه 5

 Q1 5 چاپ مقاله در مجالت 6

شگاهي  7 ستاورد پروژه    عقد قرارداد برون دان صول/د صول(  فروش مح ا ب))دانش فني/ نمونه مح
 ارائه تأيیديه نیاز صنعت(

10 

شرکت   8 شگاهي/دانش بنیان راه اندازی  شد    دان ستقرار حداقل در دوره پیش ر )لزوم ارائه گواهي ا
 مرکز رشد(

10 

)لزوم در نظر گرفتن هزينه برای پژوهشگگگر پسگگادکتری در ب ش پسگگادکتری پژوهشگگگرجذب  9
 هزينه پرسنلي(

10 

 بند ب. 6* در صورت عدم وجود نمونه آزمايشگاهي مندرج در رديف 

نهاد پروژه جهت طرح در شورای طرح های ويژه دانشگاه و برگزاری جلسه ارائه طرح توسط متقاضي، کسب يادآوری: شرط پذيرش پیش

 ( امتیاز مي باشد.M) 70حداقل 

( ، متوسط بودجه قابل اختصاص به پروژه S، بر اساس امتیاز کسب شده توسط متقاضي )(C)سقف بودجه قابل اختصاص به پروژه پیشنهادی

مطابق رابطه با رعايت سقف و ( A≤30) دستاوردها 5الي  1تیاز رديف های و مجموع ام( Mحداقل امتیاز الزم متقاضي )( و Fهای ويژه )

 زير تعیین مي شود.
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