
 به نام خدا

 راهنماي داوران

:مورد توجه قرار دهنددر داوري خواهشمند است داوران محترم نكات ذيل را

اي مورد بررسي هاي توسعهتوسط مدير واحد طرح"قبالاي هاي توسعهواحد طرحهاي ارسالي به طرح.1

و در صورت  اي در هاي توسعهطرحهاي كلي اعطاي گرانت به با سياست عدم تناقضاوليه قرار گرفته

.شودمراحل داوريمي وارددانشگاه 

و همكاران طرح براي داوران ارسال نمي براي.2 .گردداجتناب از سوگيري اسامي مجريان

مي.3 برداوران محترم از چك ليست مربوطه استفاده)ايپژوهشي يا توسعه( اساس نوع طرح توانند

هم.نمايند مي ارسالي براي داورانراه پروپوزال اين چك ليست .گرددارسال

تع.4 .دهدبه مدير واحد اطالع"سريعابايد داور رض منافعادر صورت وجود

طرح ارسالي از نظر عدم رخداد سرقت ادبي توسط داوران محترم مورد ضروري است در ابتداي داوري،.5

. بررسي قرار گيرد

.را به مركز ارسال نمايند الزم است داوران ظرف حداكثر دو هفته نتايج داوري خود.6

مي.7 .گردديك هفته پس از ارسال طرح يادآوري براي داوران ارسال

به در صورتيكه ظرف مدت دو هفته پس از ارسال.8 واحد نرسد يادآوري طرح براي داوري نتايج داوري

.گردددوم براي داور ارسال مي

يا24ظرف كه داوردر صورتي.9 رادآوري دوم نتايج ساعت از يا دليل موجهي ارائه ارسال ننمايد داوري

شدندهد، .طرح براي داوري به داور ديگري داده خواهد

و در صورتي.10 كه داور محترم اصالحاتي درخواست نمايند اين درخواست از طرف واحد براي مجري ارسال

شد"پاسخ مجري به همراه طرح اصالح شده مجددا .براي داوران ارسال خواهد

داوران موظفند ظرف يك هفته نظرات خود را در خصوص قابل قبول بودن اصالحات مجدد،در داوري.11

.طرح يا نياز به اصالحات بيشتر ارائه نمايند



و. ايرادات جديد از طرح مطرح نمايندهاي مجدد نبايد داوران در داوري.12 مگر اينكه در اثر اصالحات

.دتغييرات مجريان ايرادات جديد مهمي ايجاد شده باش

دو.13 هاي در شوراي طرح گيري نهاييداور طرح را مردود اعالم نمايند، طرح براي تصميم در صورتيكه هر

شدتوسعه .اي مطرح خواهد

د.14 هاي گيري نهايي در شوراي طرحاور طرح را پذيرفته اعالم نمايند، طرح براي تصميمدر صورتيكه هر دو

شدتوسعه .اي مطرح خواهد

دو.15 بدر صورتيكه بين راي داور سوم فرستاده داور اختالف نظر فاحشي باشد طرح با نظر مدير واحد

.خواهد شد

بازخورد به اي هاي توسعههاي داوري شده در شوراي طرحگيري نهايي در خصوص طرحبعد از تصميم.16

.داوران طرح داده خواهد شد

مي برخيبا توجه به اينكه.17 و مجري طرح عنايت به اينكو با باشند داوران جزء مشاوران مركز نيز ه داور

در صورتيكه مجري به طور اتفاقي مشاوري را انتخاب نمايد كه داور طرحش، شناسنديكديگر را نمي

.اين مساله از سوي داور انجام شودالزم است مشاوره بدون آشكار شدن،باشد


