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   مشخصات پروژه -1

  پروژهعنوان 

  نام طرح توسعه قناوری

  نام مرکز/طرح توسعه فناوری

  محققنام 

  نام دانشگاه 

 

 امتیازات مكتسبه توسط محقق با توجه به سوابق ارائه شده در مرحله اول ارزيابي  -2

 

سقف  معیار ارزیابي

 امتیاز

 امتیاز متعلقه معیار امتیاز دهي

های تحقیقاتي انجام شده ها و قراردادها و طرحپروژه حجم ریالي
 مرتبط با موضوع پروژه 

   امتیاز 5/2هر یك میلیارد ریال= 03

  امتیاز 1به ازای هر پروژه  5 های تحقیقاتي مرتبط به موضوع مشاوره و نظارت پروژه
  مطابق جدول الف 15 ها ها و طرحدستاوردهای حاصل از پروژه

   5خارجي=   2داخلي=  13 ثبت شده مرتبط با موضوع پروژه  اختراعات
  5خارجي=   2داخلي=  5 جوایز معتبر علمي اخذ شده 

  مطابق جدول ب 13 مقاالت و کتب چاپ شده مرتبط با موضوع پروژه 
  امتیاز 1نامه به ازای هر پایان 5 های مرتبط کارشناسي ارشد، دکتری و پسا دکترینامهپایان

  بنا به صالحدید ارزیاب 5 مرتبط با موضوع پروژههای آموزشي ذراندن/برگزاری دورهگ

  بنا به صالحدید ارزیاب 15 * تناسب توان تجهیزاتي/ آزمایشگاهي اعالم شده با پروژه
  جمع کل امتیاز

 های دیگر اضافه میشود. آیتم* چنانچه پروژه نیاز به تجهیزات خاصي برای انجام ندارد این آیتم حذف شده و وزن آن به 
 

 توضیحات ضروري:

 

 

 

 

 تاريخ:                                       :                                     پیمانواگذاري امضاي اعضاي کمیته نام و 

   

 

 

 

 تاريخ:                                                                                 سندنام و امضاي رئیس مرکز/ مجري 
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 هاها و طرحجدول الف: معیار امتیازدهي دستاوردهای حاصل از پروژه

نوع پروژه 

 واگذاري

 امتیاز متعلقه امتیاز عنوان دستاورد

 ساخت

  5 افزار و نرم افزار()سخت   مرتبط با طرحطرح آزمايشگاهي در حوزه 
  5   مرتبط با طرحطرح نیمه صنعتي در حوزه 

  7   مرتبط با طرحطرح صنعتي در حوزه 

 مطالعاتي

  4   مرتبط با طرحتدوين سند راهبردي در حوزه 
  4 تدوين مدل، چارچوب و راهكار

  4 تدوين استاندارد

 
 

 

 دهمقاالت و کتب چاپ شجدول ب: معیار امتیازدهي 
 

 امتیاز متعلقه امتیاز عنوان دستاورد

  1 مقاله کنفرانس مرتبط با موضوع پروژه پیشنهادي

  3 مقاله ژورنال مرتبط با موضوع پروژه پیشنهادي

  7 کتاب تالیفي مرتبط با موضوع پروژه پیشنهادي

  3 اي مرتبط با موضوع پروژه پیشنهاديکتاب ترجمه

 

 

 


