فرم ارزیابی پیشنهاد مقدماتی طرح استاد

تاریــخ :

( RO-R-F02-1فرم شماره )2
عنوان برنامه پژوهشی پیشنهادی:
پیشنهاد دهنده:
دانشگاه:
در صورت نیاز ،توضیحات مربوط به هر سؤال به اختصار و به صورت جداگانه در پشت همین صفحه درج شود.

سؤال
 -1آیا این برنامه پژوهشی در راستاي اولویتهاي مورد نياز صنعت برق كشور

پاسخ
در راستاي اولویتها ولو به اندازه كوچک و در برخی زیرحوزههاي خاص □

است؟

فاقد همراستایی با اولویتها □

(در صورت انتخاب گزینه دوم ،پاسخگویی به سایر سؤالها ضروری نیست).

در صورت انتخاب گزینه دوم ،علت در پشت صفحه تشریح گردد.

 -2آیا این برنامه پژوهشی هدف مشخصی را در راستاي توليد دانش فنی یا

در راستاي توليد دانش فنی یا فناوري مورد نياز كشور □

دستيابی به فناوري مورد نياز كشور دنبال میكند؟

فاقد همراستایی با توليد دانش فنی و فناوري مورد نياز كشور □

(در صورت انتخاب گزینه دوم ،پاسخگویی به سایر سؤالها ضروری نیست).

در صورت انتخاب گزینه دوم ،علت در پشت صفحه تشریح گردد.

 -3آیا این برنامه پژوهشی جنبه تحقيقاتی و نوآورانه دارد؟ (حداقل ،نوآوري
در كشور)
 -4آیا این برنامه پژوهشی با توجه به نياز كشور ضروري است؟

امتياز ( 0تا :)10
( :10كامالً نوآورانه :0 ،فاقد نوآوري)
امتياز ( 0تا :)5
( :5كامالً ضروري :0 ،فاقد ضرورت)

 -5آیا این برنامه پژوهشی با توجه به فعاليتهاي تحقيقاتی مشابه در كشور
تکراري است؟
 -6آیا این برنامه پژوهشی در آزمایشگاه پيشنهاد دهنده از پشتيبانی الزم
(تجهيزات آزمایشگاهی ،دانشجو و  )....برخوردار است؟
 -7آیا پيشنهاد دهنده و همکاران ،تخصص و تجربه كافی براي تضمين
فعاليت مستمر تحقيقاتی در این زمينه را دارند؟
 -8آیا این برنامه پژوهشی به صورت گروهی یا درهماهنگی با سایر برنامههاي
پژوهشی مصوب اجرا میگردد؟
 -9آیا عالوه بر منابع طرح استاد ،بودجه دیگري براي حمایت از اهداف این
برنامه پژوهشی توسط پيشنهاد دهنده اعالم شده است؟
مجموع امتيازها (از )50

امتياز ( 0تا :)5
( :5كامالً بدیع و غيرتکراري :0 ،كامالً تکراري)
امتياز ( 0تا :)10
( :10برخورداري كامل از پشتيبانی الزم :0 ،فاقد پشتيبانی الزم)
امتياز ( 0تا :)10
( :10كامالً متخصص :0 ،فاقد تخصص مورد نياز)
امتياز ( 1تا  )5متناسب با تعداد نفرات:
(:5گروهی یا با هماهنگی سایر برنامهها :1 ،انفرادي
امتياز ( 0تا :)5
( :5اعالم بودجه مکفی دیگر :0 ،فاقد بودجه دیگر)

بد یهی است برای هر برنامه پیشنهادی فرم ارزیابی جداگانه در جلسه کمیته ارزیابی ارائه میگردد.
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