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گلستان یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش یطرح ها یداورآیین نامه   

 

 بسمه تعالی

در  شپطووه سطح با توجه به نقش کلیدی داوری پروپوزال ها در بهبود کیفیت طرح های تحقیقاتی و به تبع آن ارتقای 

های مربوط به داوری طرح های تحقیقاتی  برای ساماندهی فعالیت "یپژوهش یطرح ها یداورآیین نامه "دانشگاه، 

 در دانشگاه علوم پزشکی گلستان تدوین شده است.

، بایطد فرایدطد داوری را بطه ی تخصصی پووهشطی دانشطگاههمه ی طرح های پووهشی جهت تصویب در شورا (1 ماده

 د.دنامه مذکور طی کرده باش شیوه آیین

می شطود. ایطن فطرم  تعیین( 1جدول شماره ) "ارزیابی کیفیت داوری راهدمای"استفاده از  با داوریهر کیفیت  (2 ماده

  تعلق می گیرد. 100محدوده صفر تا  درنمره ای  و در مجموع به هر داوری آیتم می باشد 7شامل 

 Cدر گطروه  50و نمره کمتطر از  Bگروه در  50-79، نمره Aدر گروه  80-100با محدوده نمره  یی هایداور( 3ماده 

 تقسیم بددی می شوند.

   .ترتیب اثر داده نمی شودبوده و به آنها  غیرقابل قبول ،Cدرجه کیفی داوری های با  -1تبصره 

ه،...( تکمیطل شطده و فرم ارزیابی کیفیت داوری توسط واحد تحقیقاتی ارسال کددده )مرکز تحقیقات، دانشکد (4ماده 

 نظر، بررسی و تایید نهایی می شود. توسط کارشداسان رابط ستاد معاونت و در صورت لزوم با مشورت افراد صاحب

انجام  داور 2 تحقیقاتی با هر یک از واحدهای زیر سقف با بودجه طرح های تحقیقاتیداوری فرآیدد  (5 ماده

 باشد. Aگروه  از درجه کیفی لزوما داوری هاحداقل یکی از که  ، بحوریکهمی شود
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از نقو   مداخلقه ای طقرح هقای یطاطرح های تحقیقاتی با بودجه باالی سققف فرآیدد داوری  (6ماده 

randomized controlled trial (RCT )( شامل)... ،بحوریکطهانجام می شطود داور 3با   کارآزمایی بالیدی ، 

 . باشد Aگروه  درجه کیفی از لزومامورد از داوری ها دو حداقل که 

یک میلیون ریال و به ازای هر مورد داوری با درجه کیفی  پایه ، مبلغAبه ازای هر مورد داوری با درجه کیفی  (7ماده 

Bدرجه کیفی به داوری های با  .گرددهزار ریال به داور پرداخت می  پانصد  پایه ، مبلغC )هزیده )غیرقابل قبول ،

 ای پرداخت نخواهد شد.

 30، بطه میطزان تفویض شده به واحطد تحقیقطاتی سقف تر ازبا بودجه باال یقاتیتحق یطرح هادر مورد  -1بند 

 ، به هزیده داوری اضافه می شود. مبلغ پایه درصد

 ، به هزیده داوری اضافه می شود. مبلغ پایه درصد 20به میزان   ، RCT هایدر مورد طرح  -2بند 

 15/12/1396تبصقره تقدوین هقده و در تقاری   1بنقد و  2 مقاده، 7این آیقین نامقه در 

دانشققهاه ولققوش پ هققتی  لسقق ا   تخصصققی پققژوهف و رنققاوریبققه تصققویر هققورای 

 و از این تاری  الزش االجرا می باهد.است رسیده 
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گلستان یدانشگاه علوم پزشک یقاتیتحق یطرح ها یداور تیفیک یابیارز راهنمای -1جدول   

 
 ردیف آیتم ها و بخش ها (Score) نمرهتعیین  راهنمای  داورنمره 

 هفته 6بیش از  

 )صفر امتیاز(

 هفته 6تا  2بین 

 امتیاز( 5)

 هفته و کمتر از آن 2

 امتیاز( 10)

 1 مدت زمان پاسخ دهی

 بدون کامنت 

 )صفر امتیاز(

 کامنت  یک

  مرتبط یا موثر

 امتیاز( 5)

 کامنت  بیش از یک

 مرتبطموثر یا 

 امتیاز( 10)

 انیووب دهچیوونوونانچ   ع

 متنن یمسئله و بررس
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 بدون کامنت 

 )صفر امتیاز(

 کامنت  یک

 مرتبط یا موثر

 امتیاز( 10)

 کامنت  بیش از یک

 مرتبطموثر یا 

 امتیاز( 20)

سوووونا تچ  اهوووودا چ

فرضووویات و لووودو  

 متغیرها 
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 بدون کامنت 

 )صفر امتیاز(

 کامنت  یک

 مرتبط یا موثر

 امتیاز( 10)

 کامنت  بیش از یک

 مرتبطموثر یا 

 امتیاز( 20)

 4 متدولنژی 

 بدون کامنت 

 )صفر امتیاز(

 بدون کامنت

 امتیاز( 5)

 یک کامنت 

 مرتبطموثر یا 

 امتیاز( 10)

اخوووور  در  بخووووش

 پژوهش
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 بدون کامنت 

 )صفر امتیاز(

 کامنت  یک

  مرتبط یا موثر

 امتیاز( 10)

 کامنت  بیش از یک

 مرتبطموثر یا 

 امتیاز( 20)

 6 هزینه های طرح 

 بدون کامنت 

 )صفر امتیاز(

 بدون کامنت

 امتیاز( 5)

 یک کامنت 

 مرتبطموثر یا 

 امتیاز( 10)

نظوووور دلووووی داور در 

خصوونن نطووات ووونت و 

 ضعف طرح
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 نمره نهایی 

 

 


