
 

 

 
 FO1204-01 کد مدرک:

 ی قاتیتحق طرح پیشنهاد نامه یابیارز تاریخ:
 

 کسب امتیاز امتیاز نام پروژه تحقیقاتی: 

 ارزیابی تیم تحقیقاتی و دانشگاه های محل اخذ مدرک تحصیلی و خدمت:  -1

      (امتیاز 2):3دانشگاه سطح            (امتیاز 3.5):2دانشگاه سطح        (امتیاز 5): 1دانشگاه سطح 

امتیاز  5 -0تخصص مجری و تیم همکار مرتبط با موضوع:   

 سطح علمی دانشگاه که توسط وزارت علوم مشخص می شود مبنا امتیاز دهی می باشد. 
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 ذکر فعالیت های تحقیقاتی مرتبط انجام شده در رابطه با موضوع طرح تحقیقاتی توسط تیم تحقیقاتی  -2

 

امتیاز 5پروژه های مشابه با موضوع تحقیقاتی اجرا شده یا در حال اجرا: به ازای هر فعالیت حداکثر  -  

امتیاز .52پروژه های صنعتی اجرا شده یا در حال اجرا: به ازای هر فعالیت حداکثر  -  
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 آیا فرضیه طرح صحیح است و مسئله اساسى خوب شناخته شده است ؟ )با ذکر توضیح (      -3

         (RFP)پیشنهادنامه ارایه شده با میزان مطابقت -
10 

 

 خدمات   شرح  انجام طرح تحقیقاتی مطابق با روش ها و فنون الزم براى    براساس  کیفیت پیشنهاد نامه بررسی   -4

 ( الزامی است  20کسب حداقل نمره  )
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ارزیابی تیم تحقیقاتی با توجه به  پاسخ گویی مناسب به سواالت و ارائه مطالب در جلسات ارائه پیشنهاد    -5

  کمیته تخصصی  در جلسه نامه  

10 
 

 آیا برنامه زمان بندى پیش بینى شده براى انجام این پروژه مناسب است ؟       -6

                                            امتیاز کاسته میشود. 1به ازای هر ماه   RFPمیزان انحراف زمانبندی اجرا از 
10 

 

 بیان فرمایید. نظرات اصالحى تكمیلى و کلى خود را پیرامون این طرح تحقیقاتی   -7

 
 

 100 جمع امتیاز 
 

 

 الزامی است. 4برای آیتم  20و حداقل نمره  می باشد 70مبنای امتیاز فنی برای پذیرفته شدن پیشنهادنامه های تحقیقاتی، امتیاز باالی  تذکر:

 لحاظ میگردد.  2امتیاز ردیف  20درصورت عدم اجرای طرح مشابه در کشور  نكته:

 ☐باشد. مورد تایید نمی - پ         ☐نیاز به اصالح دارد.         - ب       ☐باشد.        مورد تایید می  -وضعیت پیشنهادنامه: الف -

 دالیل عدم تایید یا مواردی که باید اصالح شوند: -

 

 

 بررسی کنندگان طرح تحقیقاتی: امضای   نام خانوادگی و  نام و 

  

 


