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 مقدمه

 اساسی هاي رسالت و ها فعالیت از یکی آموزش و نماید می فعالیت خدمت ارائه و پژوهش و آموزش حیطه سه راستاي در کشور سالمت نظام

  .دهد می تشکیل آموزش را علمی هیأت اعضاي عملکرد عمده قسمت سویی از و باشد می سالمت نظام

 فعالیتهاي از حمایت پزشکی، آموزش تحول طرح اهداف تحقق و پزشکی علوم دانشگاههاي در توسعه اي برنامه هاي گسترش لزوم به نظر

 تدوین لذا .است قرارگرفته متبوع وزارت توسعه و مطالعات مرکز توجه مورد پزشکی علوم دانشگاههاي در پزشکی آموزش حوزه در اي توسعه

 و مطالعات مرکز وظایف امتیاز اختصاص و محاسبه نحوه و ها فعالیت این ارزیابی چگونگی و آموزشی هاي فعالیت ارائه براي مناسب کار و ساز

 .باشد می پزشکی علوم آموزش توسعه

 علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز در نوآورانه کمیته تشکیل با درمان و بهداشت وزارت دستورالعمل از گیري بهره با مرکز این راستادراین 

 پزشکی آموزش راهبردي تحقیقات ملی مرکز بین همکاري براي اي نامه تفاهم راستا این در . است نموده تصویب و تدوین را ذیل مفاد پزشکی

و شیوه نامه حاضر در .است شده امضاء 7931در سال پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز و

 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم به تصویب رسیده است. 7933سال

 اهداف :1 ماده 

 نوآورانه هاي طرح و ها پروپوزال مستندسازي در تسهیل  -7

 نوآورانه هاي طرح و ها پروپوزال امتیازدهی و منصفانه و دقیق و جامع ارزیابی  -2

  فیتعار: 2ماده 

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت  :وزارت -

 وزارت آموزش توسعه و مطالعات مرکز  :وزارت مطالعات مرکز -

 پزشکی آموزش راهبردي تحقیقات مرکز  :قاتیتحق مرکز -

 جهرم پزشکی علوم دانشگاه : دانشگاه -

 دانشگاه علوم پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز :مرکز -

 /پژوهش در آموزش پژوهی دانش واحد :واحد -

 یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه اي توسعه /نوآورانه پژوهش در آموزش/ طرحهاي شوراي :شورا -

 وزارت مطالعات مرکز پژوهی دانش و نوآورانه طرحهاي هاي سامانه :سامانه -



. این طرح ها  پزشکی علوم آموزش حوزه در اي توسعه /نوآورانه طرحهاي پژوهش در آموزش/ :یآموزش نوآورانه یها طرح -

 با مشخص پروژه کی اجراي براي ساختارمند پروپوزال کی قالب در یآموزش مشکالت حل به پژوهانه دانش کرديیرو

 .باشد یم داوري و مشاوره ندیفرآ و یمال منابع نیتأم

 علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز و پزشکی آموزش راهبردي تحقیقات ملی مرکز بین شده امضاء همکاري نامه تفاهم :نامه تفاهم -

  کشور پزشکی علوم دانشگاههاي آموزشی نوآورانه طرحهاي از مالی و فنی حمایت راستاي در پزشکی وآموزش درمان بهداشت وزارت پزشکی

 و مشاوره ،یآموزش زيیر برنامه ن،یتدو هاي طهیح در که است ییها تیفعال هیکل شامل آموزشی های فعالیت

 .شود یم رانیفراگ یابیارز و یآموزش رهبري و تیریمد ،ییراهنما

 .ردیگ یم قرار محور نیا در زین یآموزش مواد هیته .شود یم ريیادگی به منجر که یتیفعال هرگونه :تدوین

 تیفعال انجام راستاي در شده یسازمانده صورت به که یآموزش هاي تیفعال یطراح و نیتدو  :آموزشی ریزی برنامه

 .ردیگ یم قرار یابیارزش و آموزش هاي

 و ريیادگی خود اهداف به یابیدست جهت ریفراگ به که سازنده رابطه کی برقراري از است عبارت :مشاوره و راهنمایی

 .دینما یم کمک یلیتحص ارتقاء

 یم آموزش و یآموزش هاي برنامه شرفتیپ و ارتقاء سبب که است راهبردي هاي تیفعال شامل :رهبری و مدیریت

 .گردد

 .باشد یم رانیفراگ اي حرفه و یمهارت ،ینگرش ،یشناخت سطح یابیارز هاي تیفعال هیکل منظور :فراگیران ارزیابی

 عیبد و است دیجد هاي عرصه به دانش مرزهاي گسترش و مساله حل جهت در عیبد تیفعال انجام نوآورانه از منظور

 .باشد یالملل نیب ای کشور دانشگاه، سطح در تواند یم طرح و تیفعال بودن

 التیتشک و ساختار :3ماده 

 تصویب جهت اختیار تفویض اخذ با و شود می محسوب دانشگاه توسعه و مطالعات مرکز پژوهشی شوراي زیرمجموعه عنوان به شورا این :شورا

 جهرم پزشکی علوم دانشگاه آموزشی نوآورانه طرحهاي شوراي اعضاي ترکیب .شود می تشکیل هستند، اي توسعه یا نوآورانه صرفاً که طرحهایی

 :از است عبارت است، گرفته شکل دانشگاه آموزشی نوآورانه طرحهاي مورد در نهایی گیري تصمیم جهت که

 دانشگاه آموزشی معاون  -7



  دانشگاه فناوري و تحقیقات /مدیرمعاون -2

 دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مرکز مدیر -9

 دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مرکز پژوهی دانش واحد مسئول  -4

 دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مرکز آموزش در پژوهش واحد مسئول  -5

 دانشگاه توسعه و مطالعات مرکز علمی هیئت اعضاي از نفر دو -6

 با و دانشگاه توسعه و مطالعات مرکز مدیر انتخاب به آموزشی، نوآورانه طرحهاي با آشنا حقیقی علمی هیئت عضو نفر سه  -1

 دانشگاه آموزشی معاون تأیید

 نوآورانه یطرحها یآموزش یها طهیح: 4ماده 

 اساس بر اي توسعه هاي فعالیت دارد، اهمیت آموزش در تحول طرح و دانشگاهها در آموزشی نوآورانه هاي طرح از حمایت اینکه به توجه با

 .گردد می بندي اولویت دانشگاه نیازهاي

 :میگردد اعالم ذیل شرح به اي توسعه /نوآورانه فعالیتهاي ي حیطه

 درسی/آموزشی ریزي برنامه  .7

 )علمی هیئت اعضاي و آموزشی دوره/برنامه( آموزشی ارزشیابی  .2

 فراگیر ارزیابی  .9

 علمی هیئت اعضاي توانمندسازي  .4

 مجازي/الکترونیکی آموزش  .5

 بالینی آموزش هاي محیط در ارزیابی و آموزش  .6

 یادگیري و یاددهی روشهاي  .1

 آموزش در انگیزشی هاي نظام  .8

 حرفهاي مداوم ارتقاي و مداوم آموزش .3

 آموزشی رهبري و مدیریت .71

 :گردد می اعالم ذیل شرح به دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز ای توسعه فعالیتهای های اولویت

 کشور پزشکی علوم آموزش نظام مختلف وجوه در اعتباربخشی و ارزشیابی نظام استقرار  .7

 پزشکی علوم آموزش حوزه فراگیران ارزیابی نظام ارتقاي  .2

 آموزش بعد تقویت رویکرد با علمی هیئت اعضاي ارتقاي و ارزشیابی نظام کیفیت ارتقاي  .9



 فردي و اي حرفه رشد مسیر در دانشجویان از حمایت خصوص در مند نظام هاي فعالیت تقویت  .4

 پزشکی علوم آموزش مختلف هاي رشته در جامعه بستر در آموزش تقویت  .5

 غیرتکنیکی مهارتهاي و ارتباطی مهارتهاي اي، حرفه اخالق هاي مهارت با رابطه در آموزشی هاي برنامه اجراي و تدوین  .6

(Non-Technical Skills) 

 مختلف هاي رشته در ترکیبی مجازي آموزش توسعه  .7

 کارورزي و کارآموزي در بالینی/عملکردي مهارتهاي آموزش توسعه  .8

 ی :آموزش نوآورانه یپروپوزال ها درمورد یریم گیتصم و یداور افت،یدر ندیفرآ : 5 ماده 

 سامانه از نوآورانه پروپوزال ثبت جهت سامانه آدرس
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 :میباشد ذیل شرح به آموزشی نوآورانه طرحهاي داوري مراحل

 نوآورانه طرح عنوان افتیدر .1

 :یآموزش نوآورانه یطرحها یارهایمع نظر از طرح عنوان هیاول یغربالگر .2

 :شد خواهند سریع رد به منجر زیر موارد .میشوند سریع رد به منجر که شرایطی نظر از بررسی

 .نباشد جهرم پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو طرح مجري -

 .باشد آموزش در پژوهش یا نبوده اي توسعه و نوآورانه طرح -

 .باشد نداشته انطباق وزارت توسط شده ابالغ هاي نامه شیوه/نامه آیین یا و نامه تفاهم با طرح -

 به )صالحدید صورت در( طرح اصالح جهت را آن فوق، شرایط وجود صورت در نماید بررسی را طرح وقت اسرع در است موظف واحد مسئول

 .برساند مجري اطالع

 مطرح تکلیف تعیین براي شورا، جلسه اولین در را مزبور طرح است موظف واحد مسئول فوق، موارد از هرکدام در ابهام وجود صورت در :تبصره

 .نماید اقدام شورا نظر براساس و نموده

 یآموزش نوآورانه طرح پروپوزال ارسال درخواست و یمجر به اطالع ،یغربالگر مرحله در عنوان دییتا صورت در

 آنان توسط یداور انجام و سامانه قیطر از داوران یبرا طرح ارسال واحد، مسئول توسط داور دو نییتع .4

 .باشد شده تأیید آنها صالحیت و باشند شده ثبت آموزشی نوآورانه طرحهاي ملی سامانه در باید داوران -



 واحد مسئول توسط جدید داور لزوم درصورت ایشان، به یادآوري از پس صورت، این غیر در .نمایند اعالم را خود نظر هفته دو طی باید داوران -

 .شد خواهد تعیین

 واحد مسئول توسط داوران نظر یبند جمع .5

 پروپوزال از دفاع جلسه یبرگزار .6

 .پردازد می خود پروپوزال ارائه به مجري شورا، جلسه در -

 به همچنین و کند می ارائه را خود پاسخهاي مجري و گردد می مطرح شورا مسئول توسط سامانه در شده انجام داوري نتایج جلسه، این در -

 .میدهد پاسخ شورا اعضاي سواالت

 با پذیرش و مخالف موافق،" طیف در را خود رأي میتوانند شورا اعضاي .میشود انجام مطروحه طرح با رابطه در گیري رأي مرحله این در -

 .کنند اعالم محرمانه صورت به "اصالحات

 یآموزش نوآورانه سامانه در شورا یاعضا یداور نظرات و یرأ اعالم .1

 .میگردد اعالم مجري به نوآورانه سامانه در شورا اعضاي داوري نظرات -

 .کند اعالم مربوطه کارشناس به و انجام مقرر زمان تا را اصالحات باید مجري -

 .میگیرد انجام واحد مسئول و کارشناس توسط سامانه، در شده انجام اصالحات بررسی -

 .گیرد می انجام اخالق کد اخذ جهت الزم اقدامات -

 .رسید خواهد مجري اطالع به سامانه طریق از نتیجه شورا، در طرح تصویب عدم صورت در -

 طرح یها نهیهز یبررس روند:6ماده 

 براي زمینه طرحها، اجراي تسهیل ضمن تا گرفت خواهد قرار مدنظر اثربخشی هزینه حداکثر آموزشی، نوآورانه طرحهاي ي هزینه بررسی در

 :شود می لحاظ شورا و مرکز در طرح هاي هزینه بررسی روند در زیر موارد راستا این در .گردد فراهم تسهیالت این بهینه ارائه

 :باشد می زیر نکات درمورد پروپوزال تدوین از پیش طرح، مجریان به رسانی اطالع -

 حجم تخمین در بینی واقع با پروپوزال، نوشتن و طراحی مرحله در طرح هاي هزینه تعیین در اثربخشی هزینه و اخالقی موارد به توجه لزوم -

 مرتبط هاي هزینه و کار

 طرح هاي هزینه برآورد هنگام گانت، جدول و طرح اجرایی مراحل به توجه -

 انسانی نیروي هزینه تخمین براي آنها، از یک هر مشارکت ساعت میزان و طرح فرآیند در درگیر افراد رتبه و تعداد تعیین -

 .شود می انجام بودجه کارشناس توسط ها هزینه بررسی -



 .بود خواهد شورا با طرح، مجریان دالیل بررسی از پس ها هزینه قبول مورد در گیري تصمیم مبهم، موارد در -

 براي شده اعالم بودجه برآورد یا و الزم مجوزهاي مورد در ذیصالح مراجع از لزوم صورت در تواند می صحیح، گیري تصمیم براي شورا -

 .نماید استعالم طرح اجراي

 یتیحما یها برنامه: 7ماده 

 :شامل که است شده ریزي برنامه حمایتی هاي برنامه دانشگاه، در اي توسعه هاي برنامه ترویج منظور به

 دانشگاه سطح در نوآوري و آموزش ي توسعه فرهنگ ترویج -

 و تحول طرح هاي بسته و نوآورانه طرحهاي آموزش، توسعه موضوعات با علمی هیئت اعضاي آشنایی هدف با آموزشی هاي برنامه برگزاري -

 پزشکی علوم آموزش در نوآوري

 )درآموزش پژوهش و پژوهی دانش طرحهاي( مانند موضوعاتی در دانشگاه علمی هیئت اعضاي توانمندسازي هاي برنامه برگزاري-

 پزشکی آموزش هاي حیطه در دانشوري دورههاي برگزاري-

 پزشکی آموزش هاي حیطه و پژوهی دانش هاي حوزه در آموزشی کارگاههاي برگزاري -

 آموزشی نوآورانه طرحهاي با مرتبط انگیزشی موارد سایر و ها جشنواره با علمی هیئت اعضاء کردن آشنا-

 و مطالعات مرکز در دانشگاه علمی هیئت اعضاي براي آموزشی نوآورانه طرح پروپوزال تدوین براي مشاورهاي هاي مکانیسم کردن فراهم -

 پزشکی علوم آموزش توسعه

 که یالزامات ریسا شوند، یم ارسال قاتیتحق مرکز به شورا در بیتصو از پس یآموزش نوآورانه یطرحها که آنجا از

 .شد خواهند لحاظ قسمت نیا در ابالغ، خیتار از پس زین شوند، اعالم قاتیتحق مرکز توسط مورد نیدرا

 

 

شیوه نامه   ست  2و  ماده  7صفحه و   7در این  سیده و قابلیت     10/17/0911، در تاريخ  پیو شورا ر به تايید 

 اجرايی دارد. 

 

 

 

 

 



فلوچارت فعالیت کمیته طرح های نوآورانه:1پیوست   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تشویق اساتید جهت مشارکت در جشنواره شهید مطهری

 ابالغیه اعضای کمیته

 کارگاه در خصوص طرح نوآورانه

 تعیین اولویت ها

کمیته طرح های نوآورانه

 
 معاونت آموزشی  

 مشاوره جهت تدوین طرح های اساتید

 مشاوره جهت ادامه اجرای طرح

 مشاوره جهت تنظیم پیامدها و فرایندها

 پایش مداخالت نوآورانه در آموزش

 ثبت درسامانه مدد

 طرح در کمیته دانش پژوهی جهت داروی و تعیین امتیاز

دانش پژوهی برای اساتیدارسال امتیازات طرح های نوآورانه جهت امتیاز   

 برای اساتید 

 لحاظ نمودن طرح نوآورانه در امتیار ترفیع ساالنه طبق سیاست معاونت آموزشی /امور هیات علمی

 داوری طرح های ارسالی

 معاونت آموزشی 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی



 : 2 پیوست شماره 
 سمه تعالیب

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 

 آموزشینوآورانه  طرح پروپوزال
 

 اطالعات کلیبخش اول: 
 

 :عنوان فارسی (1
 

 حیطه نوآوری:  (2

 های آموزشیتدوین و بازنگری برنامه ⃝

  یادگیری یاددهی و ⃝

 (علمی و برنامه ارزشیابی آموزشی )دانشجو، هیأت ⃝

  مدیریت و رهبری آموزشی ⃝

  یادگیری الکترونیکی ⃝

 تولید محصوالت آموزشی طراحی و ⃝

 سطح نوآوری: (3

 گیرددر سطح گروه آموزشی برای اولین بار انجام می      ⃝

 گیرددر سطح دانشکده برای اولین بار انجام می      ⃝

 گیرددر سطح دانشگاه برای اولین بار انجام می      ⃝

 گیرددر سطح کشور برای اولین بار انجام می     ⃝

 خالصه ضرورت اجرا:  (4
 

 

 خالصه روش اجرا: (5

 

 

 کلمه( 5)حداکثر  کلمات کلیدی: (6

 

 :هاخالصه هزينهجدول  (7



 

 ریال                        هزینه مسافرت ریال                      هزینه پرسنلی

 ریال                        هزینه مواد غیرمصرفی ریال                      هزینه مواد و وسایل مصرفی

 ریال                         جمع کل  

 

 بخش دوم: جزییات طرح
 

 

تأثیرات نامطلوب آن بر آموزش، مرور شواهد  )بیان دقیق مشکل و ابعاد آن و توصیف مشکل آموزشی و ضرورت اجرای طرح: (8

  (رفرانسهای مشابه، ضرورت انجام طرح با ذکر آموزشی خارجی و داخلی در موقعیت

  

 

 

 : اصلیهدف  (9
  

 

 اختصاصی: اهداف (11

 
 

 : کاربردی اهداف (11

 
 

 درسی هاردن و ...( ریزیهای مدل برنامهماستریخی، یا گام PBL)توصیف مداخله مثال مراحل  مورد نظر:مداخله توصیف  (12

 

 

 روش اجرای طرح: (13

 
 

 توصیف شیوه ارزشیابی مداخله آموزشی:  (14

 :مداخله انجام شده ارزشیابی فرایند

 

 (2و1: )بر اساس مدل کرک پاتریکی حاصل از مداخلهارزشیابی پیامدها

                                                           
 عداد از سطوحیتصورت گیرد و هر  )واکنش، یادگیری، انتقال و تاثیر( توجه داشته باشید که الزم نیست که ارزشیابی پیامدها در کلیه سطوح کرک پاتریک1 

 برخوردار هستند.  کنند از ارزش بیشتریکه بر اساس نظر مجریان امکان پذیر باشد قابل قبول است. طبیعتا سطوح باالتر به دلیل شواهد باالتری که تولید می

   ارزشیابی پیامدها استفاده کنید. توانید از مدل دیگری برایتمایل می در صورتاستفاده از مدل کرک پاتریک الزامی نیست و 2 



 رضایت: 

 

 یادگیری:

 

 انتقال:

 

 :ثیرأت
 

 های کنترل آنها: های اجرايی و شیوهمحدوديت (15

 

 

 مالحظات اخالقی:  (16

 

 

 

 نویسی معتبر(رفرانس هایمدل)بر اساس یکی از  ها:رفرانس (17

 

 
 

 )ردیف و ماه قابل افزایش( :طرحدول زمان بندی مراحل اجرای ج (18
 

ف
ردی

 

 زمان بر حسب ماه زمان کل ییهای اجرافعالیت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

               

 شود.طرح و تکمیل این فرم جزو زمان اجرای طرح محسوب نمی زمان طراحی پیش نویس :توجه

 

 ها:جدول هزينه (19
 ها )ردیف قابل افزایش(فرد و حق الزحمه آن ذکر مشخصات کامل و میزان اشتغال هر با :هزینه پرسنلی

 تعداد افراد رتبه علمی نام فرد یا افراد نوع فعالیت
کل رقم حق الزحمه 

 برای یک نفر
 جمع کل

      



 ریال جمع هزینه پرسنلی

 

 )ردیف قابل افزایش( وسایل غیرمصرفی:

 قیمت کل قیمت واحد تعداد الزم وسیله نام

    

 ریال جمع هزینه غیرمصرفی

 

 )ردیف قابل افزایش( :مصرفی مواد

 قیمت کل قیمت واحد مقدار الزماد/تعد نام ماده

    

 ریال جمع هزینه مصرفی
 

 افزایش()ردیف قابل  سفر:هزینه 

 مقصد -مبدا
تعداد مسافرت در مدت اجرای طرح و 

 منظور آن
 هزینه به ریال تعداد افراد نوع وسیله نقلیه

     

 ریال سفرجمع هزینه 
 

 

 ها خالصه هزینهجدول 

 ریال                        سفرهزینه  ریال                          هزینه پرسنلی

 ریال                        هزینه مواد غیرمصرفی ریال                          مصرفیهزینه مواد و وسایل 

 ریال                         جمع کل

 

 

 مشخصات مجريان و همکاران طرح (21

 نماید.(میرابط طرح کسی است که به نمایندگی از تیم مجری کلیه امور این پروپوزال را تا تصویب پیگیری ) مشخصات رابط طرح 
 

 شغل  نام و نام خانوادگی
 هیأت علمی ⃝

 غیرهیأت علمی ⃝
  محل خدمت

  شماره تلفن همراه @    ایمیل  کد ملی

 نوع همکاری
 مجری ⃝

 همکار ⃝
  رتبه علمی

شماره تلفن محل 

 خدمت
 

شماره تماس 

 ضروری
 

نشانی محل 

 خدمت
 

 



 ردیف قابل افزایش( مشخصات سایر همکاران( 

 کد ملی خانوادگینام و نام 
شغل )هیأت علمی/غیر 

 هیأت علمی(
 رتبه علمی

 نوع همکاری

 )مجری/همکار(
 شماره تلفن همراه ایمیل

     @  

       

 

ود که الزم شید همکاری ایشان ایمیلی ارسال میأیکه برای ت نکته: لطفا دقت کنید که ایمیل کلیه همکاران صحیح نوشته شود چرا

 است مراتب همکاری خود را در آن ایمیل اعالم نمایند. 

  



 های نوآورانه آموزشیطرح پروپوزالخودارزيابی چک لیست  (21
های نوآورانه، این چک لیست را به صورت خودارزیابی تکمیل نموده و الزم است رابط قبل از ارسال طرح از طریق سامانه فعالیت

  ه سواالت مندرج در آن اطمینان حاصل کند.از مثبت بودن پاسخ به کلی

 

 

 .................................................................... پوزالپرو میاز طرف ت یندگیبه نما.................................  نجانبیا

 گیرم.را بر عهده میاز جمله کامل بودن چک لیست خودارزیابی ولیت صحت اطالعات مندرج ؤمس

 

 نام و نام خانوادگی:

 امضا:

 تاریخ:

ف
ردی

 

 خیر بلی موضوع

 ⃝ ⃝ مناسب استح مرتبط با آموزش پزشکی است و عنوان طر 1

 ⃝ ⃝ خالصه ضرورت اجرا بخوبی تبیین شده و قانع کننده است 2

 ⃝ ⃝ خالصه روش اجرا با جزئیات کافی بیان شده است 3

 ⃝ ⃝ دباشمی( ضرورت انجام طرحرح )کننده و مستدل در مورد علت اجرای طقانع  بیان مساله حاوی توضیحات 4

 ⃝ ⃝ دباشالزم و مستند برای نشان دادن این که سودمندی موضوع طرح قبال اثبات شده است می مرور متون حاوی اطالعات 5

 ⃝ ⃝ هستندبا روش اجرا قابل دسترسی اند و صورت مناسب نوشته شدهه اختصاصی ب اصلی و اهداف 6

 ⃝ ⃝ مداخله پیشنهاد شده برای دستیابی به اهداف طرح مناسب است و دارای پشتوانه علمی کافی است.  7

 ⃝ ⃝ باشد. روش اجرای طرح به درستی تبیین شده است و حاوی جزییات الزم می 8

 ⃝ ⃝ .شده استو با جزییات بیان  مندی مورد نظر استروش با اهداف و نحوه ارزشیابی طرح متناسب 9

 ⃝ ⃝ مالحظات اخالقی طرح به درستی تبیین شده است 11

 ⃝ ⃝ آنها ارائه شده است تیریمد یمناسب برا یشده و راهکارها نییتب یخوبه طرح ب یهاتیمحدو 11

 ⃝ ⃝ .باشندو در ارتباط با موضوع طرح می نوشته شده به درستیها رفرانس 12

 ⃝ ⃝ نظر گرفته شده است بندی متناسب با اجرا درزمان 13

 ⃝ ⃝ بودجه طرح منطقی و مناسب است 14


