 -3ارسال
پروپوزال
به داوران
پذیرفته شدن
در داوری

 -4طرح در
شواری پژوهشی
دانشگاه

تصویب طرح

 -2ارسال مدارک ارائه شده
به رئیس دانشکده و انتخاب
داوران*
رد شدن در داوری

ارجاع به ارائه دهنده طرح

مخالفت

 -8ارسال مدارک ارائه شده
به رئیس دانشکده و انتخاب
داوران بر اساس توضیحات
مرحله 2

 -5امضای قرارداد طرح

 -6اجرای طرح

 -1ارائه درخواست توسط
مجری طرح به مدیر گروه و
ضمیمه کردن پروپوزال طرح
و معرفی داوران*

 -7ارائه درخواست تسویه به مدیر گروه به
همراه مستندات الزم طبق قرارداد طرح و
معرفی داوران بر اساس توضیحات مرحله 1

 -9ارسال مستندات به همراه فرم تاییدیه
داوری یا فرم گزارش داوری (بر اساس نوع
برون داد ،طبق متن قرارداد) به داوران

 -10ارسال نتایج داوری و
سایر مستندات به حوزه
پژوهشی جهت پرداخت و
تسویه حساب نهایی بر اساس
نظر داور و شرایط تسویه قید
شده در قرارداد

توضیحات مرحله  1جهت معرفی داور توسط طرح دهنده:
* داوران معرفی شده نباید مرتبه علمی کمتر از طرح دهنده داشته باشند و مرتبه علمی آنها باید حداقل استادیار باشد.
اگر هزینه طرح (به جز هزینه تجهیزات):
* کمتر از  5درصد مبلغ طرح های کوچک مقیاس (که هر سال توسط دولت اعالم می گردد) باشد ،دو داور داخلی باید معرفی شود.
* بین  5تا 15درصد مبلغ طرح های کوچک مقیاس باشد 4 ،داور داخلی باید معرفی گردد که حداقل دو نفر از آنها مرتبه علمی دانشیاری یا باالتر داشته باشند.
* باالی  15درصد مبلغ طرح های کوچک مقیاس (تا سقف مجاز در شیوه نامه اجرایی اعطایی پژوهانه) باشد ،دو داور داخلی و دو داور خارجی معرفی گردد که مرتبه
علمی آنها دانشیاری یا باالتر بوده و حداقل دو نفر از آنها استاد تمام باشد.

توضیحات مرحله  2جهت انتخاب داور توسط دانشکده:
* داوران انتخاب شده نباید مرتبه علمی کمتر از طرح دهنده داشته باشند و مرتبه علمی آنها باید حداقل استادیار باشد.
اگر هزینه طرح (به جز هزینه تجهیزات)
* کمتر از  5درصد مبلغ طرح های کوچک مقیاس (که هر سال توسط دولت اعالم می گردد) باشد ،یک داور داخلی انتخاب گردد.
* بین  5تا  15درصد مبلغ طرح های کوچک مقیاس باشد ،دو داور داخلی انتخاب گردد که حداقل یک نفر از آنها مرتبه علمی دانشیاری یا باالتر داشته داشته باشد.
* باالی  15درصد مبلغ طرح های کوچک مقیاس (تا سقف مجاز در شیوه نامه اجرایی اعطایی پژوهانه) باشد ،یک داور داخلی و یک داور خارجی انتخاب گردد که
مرتبه علمی آنها دانشیاری یا باالتر بوده و حداقل یکی از آنها استاد تمام باشد.
توضیحات مرحله  :10جهت صدور گواهی اختتام طرح ،اگر طرح مورد ارزشیابی داوران قرار گرفته باشد ،باید حداقل به طور میانگین  65درصد امتیاز داوران را (نسبت
به بیشینه امتیاز ممکن) کسب کرده باشد.

