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ته نام آنکه جاى را فکرت آهوخت

راهنمای داوری فعالیتهای دانش پژوهی
هقذهه:
فؼبلیتْبی داًؾ پظٍّی ثِ ػٌَاى یکی اص ساّجشدّبی تَػؼِ آهَصؽ دس داًـگبُ ّبی هَسد تَجِ ٍیظُ قشاس گشفتِ اػت .ثب تَجِ ثِ
ایٌکِ ثب ّذف حوبیت اص فؼبلیتْبی تَػؼِ آهَصؽ دسداًـگبُ ّبی ٍ اػضبی ّیئت ػلوی ػالقوٌذ ثِ ایي حَصُ" ،داًؾ پظٍّی" دس
آییي ًبهِ استقبی هشتجِ اػضبی ّیئت ػلوی هَسد تبکیذ قشاس گشفتِ اػت .ثبتَجِ ثِ ػیبػت ٍصاست هتجَع دس ساثغِ ثب تفَیض اختیبس
اسصؿیبثی فؼبلیت ّبی داًؾ پظٍّی ثِ داًـگبُ ّب ،اسصیبثی فؼبلیتْبی داًؾ پظٍّی عی دٍ هشحلِ دس داًـگبُ ّبی اًجبم هی گیشد.
دس ایي ساػتب ثِ اػتحضبس هی سػبًذ ثب تَجِ ثِ اسصیبثی ّبیی اًجبم ؿذُ ،هجٌبی اسصؿیبثی ػولکشد "کویتِ داًـگبُ اسصؿیبثی داًؾ
پظٍّی" تَػظ ٍصاست هتجَع اػت ،لزا ًحَُ اسصؿیبثی ٍ تلویوبت داٍساى هحتشم اّویت ثؼضایی ثشای هشکض هغبلؼبت تَػؼِ
داًـگبُ داسد .هؼتذػی اػت دس اًجبم داٍسی هَاسد ریل سا لحبػ ثفشهبییذ.
-

ثش اػبع آییي ًبهِ دس داٍسی فؼبلیتْبی داًؾ پظٍّی سػبیت  6هؼیبس گالػیک ؿبهل "دارا تودى اهذاف هطخص"،
"کسة آهادگی کافی"" ،استفاده از روش هناسة"" ،نتایج قاتل توجه"" ،ارائه هوثر"" ،تازتینی نقادانه" دس
اسصیبثی فؼبلیت ّبی ثبیذ هَسد تَجِ قشاس گیشد.

ته نکته ههن در انتخاب نوع طرح در قسوت " نظر نهایی" توجه فرهاییذ:
-

دس كَستیکِ فؼبلیت هَسد داٍسی 4 ،هؼیار اٍل گالػیک ؿبهل (داسا ثَدى ّذف هـخق ،کؼت آهبدگی کبفی ،اػتفبدُ اص
سٍؽ هٌبػتً ،تبیج قبثل تَجِ) سا داؿتِ ثبؿذ اهب "اسائِ هَثش/تؼبهل" ٍ "1ثبصثیٌی ًقبداًِ" ًذاؿتِ ثبؿذ ثش اػبع آییي
ًبهِ "طرح دانص پژوهانه" اػت.

-

دس كَستیکِ فؼبلیت هَسد داٍسی 6 ،هؼیار گالسیک سا داؿتِ ثبؿذ ،ایي فؼبلیت ثِ ػٌَاى "فؼالیت دانص پژوهی"
تؼشیف هی ؿَد .تَجِ فشهبییذ سػبیت  4هؼیبس اٍلّ ،وشاُ ثب "ارائه هوثر یا تؼاهل" ؿبهل اًتـبس ثِ سٍؿْبی هختلف ثب
اسائِ هؼتٌذی هجٌی ثش آى سا داؿتِ ثبؿذ( .تؼبهل هی تَاًذ ثِ سٍؿْبی هختلف هبًٌذ اسائِ دس جلؼبت داًـکذُ ٍ یب هشکض
هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿکی ،جلؼبت هٌغقِ ای (هٌَط ثِ ضویوِ ثَدى كَستجلؼبت) ،اسائِ دس کٌفشاًغ ّبی
ػلوی ٍ یب اًتـبس ثِ ػٌَاى هقبلِ دس هجالت ػلوی ٍ ػبیش هَاسد ثِ تلشیح آییي ًبهِ كَست گیشد)ّ .وچٌیي هؼیبس ؿـن
ؿبهل "ارزیاتی نقادانه" اًجبم ؿذُ ثبؿذ(.هحقق خَد ًقبط قَتً ،قبط ضؼف فشایٌذ اًجبم ؿذُ خَد سا تلشیح کشدُ
ثبؿذ ٍ ػالٍُ ثش آى پیـٌْبدات ثشای ثْجَد کبس خَد دس آیٌذُ سا ثیبى کشدُ ثبؿذ) .ایي فؼبلیت  6هؼیبسگالػیک سا تحقق
ثخـیذُ اػت ٍ فؼالیت دانص پژوهی تؼشیف هی ؿَد .ایي هَضَع چَى دس اهتیبصدّی اّویت داسد لغفب ثشای اًتخبة
ایي دٍ هَسد حتوب ثِ دٍ هؼیبس ًْبیی سا لحبػ فشهبییذ.

1دس اسصیبثی فشایٌذ داًؾ پظٍّی ٍاطُ "اسائِ هَثش" رکش ؿذُ اػت ٍ دس گضاسؽ هجشی هحتشم ،ایي هَضَع دس ثخؾ "تؼبهل" اسائِ
ؿذُ اػت.

دس ریل هؼیبسّبی گالػیک ثِ كَست هجؼَط تَضیح دادُ ؿذُ اػت .خَاّـوٌذ اػت دس حیي اسصیبثی هَاسد ریل سا لحبػ فشهبییذ.
هؼیار گالسیک
داسا ثَدى اّذاف هـخق

دانص پژوهی آهوزضی
 اّذاف هـخق ،قبثل اًذاصُ گیشی ٍ ،قبثل دػتیبثی
 اسایِ داًؾ ثِ سٍص ،ؿٌبػبیی ٍ ػبصهبى دّی هقذاس ٍ ػغح هٌبػجی اص هَاد آهَصؿی

کؼت آهبدگی کبفی

هتٌبػت ثب اّذاف
 اًجبم ثشسػی هتَى هٌبػت ٍ سٍصآهذ
 اػتفبدُ اص سٍؿوٌذی هٌبػت دس عشاحی ٍ اجشای هذاخالت ٍ فشایٌذّبی آهَصؿی

اػتفبدُ اص سٍؽ هٌبػت

 اًتخبة سٍؽ آهَصؿی هٌبػت ثشای سػیذى ثِ اّذاف تؼشیف ؿذُ
 اًتخبة سٍؽ هٌبػت ثشای اسصیبثی پیبهذّب
 اًذاصُ گیشی ًتبیج حبكل اص اجشای فشایٌذ

ًتبیج قبثل قجَل

 اًذاصگیشی کیفیت یب تبثیش فؼبلیت داًؾ پظٍّی
ً ـبى دادى دػتیبثی فشاگیشاى ثِ اّذاف آهَصؿی

اسائِ هَثش

ثبصثیٌی ًقبداًِ

 قشاس دادى فشایٌذ یب ًتبیج ثِ دػت آهذُ دس اختیبس ّوکبساى
 اًتـبس ثِ سٍؿْبی هختلف
 تحلیل ًقبداًِ فؼبلیت ّبی آهَصؿی کِ هٌجش ثِ تغییش یب ثْجَد ؿَد
 ثیبى ًقبط قَت ،ضؼف ٍ پیـٌْبدات ثشای استقبی فؼبلیت داًؾ پظٍّی اًجبم ؿذُ

معیارهای ارزیابی فعالیتهای دانش پژوهی
دسكَستیکِ ثخَاّین هفَْم ثؼظ یبفتِ داًؾ پظٍّی سا دس حیبت آکبدهیک هؤػؼبت آهَصؿی ٍاسدکٌین ،الصم اػت ثتَاًین ثب
هؼیبسّبی هـخق ٍ ثبثتی اؿکبل هختلف آى سا هَسد اسصیبثی قشاس دّین .ثِ ّویي هٌظَس ٍ ،ثشای ثجت ٍ ًگْذاسی فؼبلیتْبی داًؾ
پظٍّی کِ ؿشط ضشٍسی ثشای پیـشفت هحیظّب یب آکبدهیک اػت ،گالػیک ثب ثشسػی هؼیبسّبی ثِ کبس سفتِ دس  130هجلِ ػلوی
هجوَػِ ای اص ) ٍ (granting agenciesهؤػؼِ پظٍّـی هؼیبسّبی هـخق سا ثشای اسصیبثی فؼبلیتّبی داًؾ پظٍّی پیـٌْبد
ًوَد  .ثشاػبع هغبلؼبت اٍ ،ؿؾ هؼیبس صیش دس اسصیبثی توبم اؿکبل داًؾ پظٍّی هَسد اػتفبدُ قشاس هی گیشًذ:
 -1دارا تودى اهذاف هطخص ):(clear goals
فشد داًؾ پظٍُ ثبیذ اّذاف خَد سا اص فؼبلیتّبی كَست گشفتِ ثِ ٍضَح ثیبى کٌذ .ػؤاالتی کِ ثبیذ دس ایي صهیٌِ دس هَسد
توبم اًَاع فؼبلیتّبی داًؾ پظٍّی ثِ آى پبػخ داد ػجبستٌذ اص :آیب ّذف اكلی ثِ ٍضَح ثیبى ؿذُ اػت؟ آیب اّذاف ثیبى ؿذُ ٍاقغ
ثیٌبًِ ٍ قبثل دػتشػی ّؼتٌذ؟ آیب هَضَع هَسد پشػؾ دس صهیٌِ هشثَط ثِ هبػت؟
 -2کسة آهادگی کافی ):(adequate preparation
کؼت آهبدگی کبفی یکی اص ثٌیبدیتشیي جٌجِّبی فؼبلیتّبی داًؾ پظٍّی اػت .ثذیي هٌظَس الصم اػت داًؾ پظٍُ اص فؼبلیت
ّبی قجلی كَست گشفتِ دس صهیٌِ هَسد ًظش آگبُ ثبؿذ ٍ هْبست ّبی الصم ثشای اًجبم فؼبلیت ٍ ًیض هٌبثغ هَسد ًیبص آى سا اص پیؾ
فشاّن کشدُ ثبؿذ.
 -3استفاده از روش هنذي هناسة ):(appropriate methods
داًؾ پظٍُ ثبیذ اص سٍؽ هٌبػت ثشای اًجبم فؼبلیت ثْشُ ثگیشد ٍ آًْب سا ثِ كَست هؤثشی ثِ کبس ثٌذد ٍ دس هَاسد لضٍم ثشحؼت ًیبص
آًْب سا تغییش دّذ .اػتفبدُ اص سٍؽ هٌبػت ػجت هی ؿَد ثتَاى ثِ ًتبیج ،یبفتِ ّب ٍ هحلَالت آى اػتوبد کشد .ثٌبثشایي ،اتخبر سٍؽ
كحیح ًِ ،تٌْب ثش احتوبل هَفقیت پشٍطُ هیبفضایذ ،ثلکِ ػجت هی ؿَد ػبیشیي ًتبیج آى سا ثْتش هَسد پزیشؽ قشاس دٌّذ .الجتِ
ثذیْی اػت کِ هقلَد تجؼیت کَسکَساًِ اص یک ػشی هشاحل ًیؼت ٍ اًؼغبف پزیشی ٍ حتی دسكَست ًیبص ،عشاحی هجذد فؼبلیت
اص اجضای هْن فؼبلیت داًؾ پظٍّی ّؼتٌذ.

 -4نتایج قاتل توجه ):(significant results
ّش گًَِ فؼبلیت داًؾ پظٍّی سا ثبیذ ثب تَجِ ثِ اّویت ًتبیج آى هَسد اسصیبثی ٍ قضبٍت قشاسدادً .تبیج حبكل اص یک پشٍطُ ثبیذ ثِ
داًؾ دس آى حَصُ ثیفضایٌذ ،ثبػث تحشیک یبدگیشی ؿًَذ ٍ یب هـکلی سا دس خبسج اص حَصُ داًـگبُ حل کٌٌذ .ثذیي هٌظَس ،الصم
اػت ثِ ایي ػؤاالت پبػخ دادُ ؿَد :آیب داًؾ پظٍُ ثِ اّذاف خَد دػت یبفتِ اػت؟ آیب فؼبلیت كَست گشفتِ دس ًْبیت هٌجش ثِ
افضٍدى هغلجی ثِ داًؾ هَجَد دس آى صهیٌِ ؿذُ اػت؟ آیب فؼبلیت كَست گشفتِ افق ّبی جذیذی ثشای ثشسػی ٍ هغبلؼِ ثیـتش
ایجبد ًوَدُ اػت؟
 -5ارائه هؤثر):(effective presentation
یک فؼبلیت داًؾ پظٍّی ّش قذس ّن کِ ثشجؼتِ ٍ دسخـبى ثبؿذ ،دس كَستی کِ ثِ دیگشاى اسائِ ًـَد ،ثِ اتوبم ًشػیذُ اػت .
ثذیْی اػت کِ ًتبیج حبكل ثبیذ ثِ اعالع دیگشاى سػبًذُ ؿَد تب آًبى ًیض ثتَاًٌذ اص آى ػَد ثجشًذٌّ .گبم اسصیبثی فؼبلیت داًؾ
پظٍّی ثبیذ ثِ ایي هَاسد تَجِ ًوَد :آیب داًؾ پظٍُ اص ؿیَُ هٌبػت ٍ هؤثشی ثشای اسائِ ًتبیج کبس خَد ثْشُ جؼتِ اػت؟ آیب ثشای
دسهیبى گزاؿتي فؼبلیت خَد ثب گشٍُ ّذف خَد اص اثضاسّب ٍ هحیظ ّبی هٌبػت اػتفبدُ کشدُ اػت؟ آیب داًؾ پظٍُ پیبم
) (forumsخَد سا ثِ سٍؿٌی ٍ یکپبسچگی الصم اسائِ کشدُ اػت؟
 -6تازتینی نقادانه )(reflective critique
آخشیي اػتبًذاسد فؼبلیت ّبی داًؾ پظٍّی دس ثشگیشًذُ تؼوق ٍ تفکش داًؾ پظٍُ دس هَسد فؼبلیت كَست گشفتِ ٍ ًیض اػتفبدُ اص
دیذگبُ ّب ٍ ًظشات دیگشاى دس صهیٌِ آى فؼبلیت اػت .دس ایي سًٍذ ،داًؾ پظٍُ ثب دسع گشفتي اص ایي اقذاهبت ،دس حقیقت فؼبلیت
خَد سا ثْجَد هی ثخـذً .کبت اػبػی دس ایي صهیٌِ ،اسصیبثی فؼبلیت كَست گشفتِ ٍ اػتفبدُ اص ًتبیج آى اسصیبثی ّب ثشای ثْجَد
فؼبلیتْبی آتی اػت .ثبیذ دقت داؿت کِ هـخلِ ثشجؼتِ ای کِ ثشای اسصیبثی داًؾ پظٍّی دس توبم ػشكِ ّب ضشٍسی اػت ،اسائِ
ًتبیج آى ثِ دیگشاى اػت .ثذٍى ایي ػبهل ،فؼبلیت دس حَصُ داًؾ پظٍّی قشاس ًوی گیشدّ .شگًَِ فؼبلیت داًؾ پظٍّی ثشای ایي کِ
دس ایي دػتِ عجقِ ثٌذی ؿَد ،ثبیذ دس اختیبس دیگشاى قشاس گشفتِ ٍ تَػظ آى ّب هَسد اسصیبثی ٍ ًقذ قشاس گیشدً .کتِ قبثل تَجِ دس
خلَف ایي هؼیبسّب ایي اػت کِ اختلبف ثِ ًَع خبكی اص داًؾ پظٍّی ًذاسًذ ٍ ثشای توبم اًَاع آى قبثل تؼوین ٍ اػتفبدُ هی
ثبؿٌذ.

هناتغ:
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