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   :دهنده طرح توسط داور معرفی جهت 1 مرحله توضیحات

 .باشد استادیار حداقل باید آنها علمی مرتبه و باشند داشته دهنده طرح از کمتر علمی مرتبه نباید شده معرفی داوران *

 :(تجهیزات هزینه جز به) طرح هزینه اگر 

 .شود معرفی باید داخلی داور دو باشد،  (گردد می اعالم دولت توسط سال هر که) مقیاس کوچک های طرح مبلغ درصد 5 از کمتر *

 .باشند داشته باالتر یا دانشیاری علمی مرتبه آنها از نفر دو حداقل که گردد معرفی باید داخلی داور 4 باشد، مقیاس کوچک های طرح مبلغ درصد15 تا 5 بین *

 مرتبه که گردد معرفی خارجی داور دو و داخلی داور دو باشد، (پژوهانه اعطایی اجرایی نامه شیوه در مجاز سقف تا) مقیاس کوچک های طرح مبلغ درصد 15 باالی *

 .باشد تمام استاد آنها از نفر دو حداقل و بوده باالتر یا دانشیاری آنها علمی

   :دانشکده توسط داور انتخاب جهت 2 مرحله توضیحات

 .باشد استادیار حداقل باید آنها علمی مرتبه و باشند داشته دهنده طرح از کمتر علمی مرتبه نباید شده انتخاب داوران * 

   (تجهیزات هزینه جز به) طرح هزینه اگر 

 .گردد انتخاب داخلی داور یک باشد، (گردد می اعالم دولت توسط سال هر که) مقیاس کوچک های طرح مبلغ درصد 5 از کمتر *

 .باشد داشته داشته باالتر یا دانشیاری علمی مرتبه آنها از نفر یک حداقل که گردد انتخاب داخلی داور دو باشد، مقیاس کوچک های طرح مبلغ درصد 15 تا 5 بین *

  که گردد انتخاب خارجی داور یک و داخلی داور یک باشد، (پژوهانه اعطایی اجرایی نامه شیوه در مجاز سقف تا) مقیاس کوچک های طرح مبلغ درصد 15 باالی *

 .باشد تمام استاد آنها از یکی حداقل و بوده باالتر یا دانشیاری آنها علمی مرتبه

نسبت  )درصد امتیاز داوران را  65جهت صدور گواهی اختتام طرح، اگر طرح مورد ارزشیابی داوران قرار گرفته باشد، باید حداقل به طور میانگین  :10توضیحات مرحله 

 .کسب کرده باشد( به بیشینه امتیاز ممکن


