اصول و چارچوب حاکم بر داوری پروژههای تحقیقاتی در
«صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور»

داوری طرحهای پژوه شی در سرا سر جهان از اهمیت ب سیار زيادی برخوردار ا ست .در سالیان گذ شته بنیادهای
حامی پژوهش در سرررراسرررر جهان با تررررز وۀت و ه ين کالن ،کوشررری ان با رعايت اترررولی مناسر ر  ،به
مطلوبترين شکل داوری نائل آين  .در اين راستا ،تن وق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور نی از ابت ا با
بهر گیری از تجربیات داخلی و بینالمللی ،خطم شی يکپارچهای برای انجام بهترين شیوۀ داوری در د ستور کار
خود ۀرارداد است که عبارتان از:
 .1پایبندی به اصول اساسی داوری
 تخصص علمی مرتبط داور با طرح پیشنهادی؛
 شفافیت در داوری؛
 بیطرفی در داوری؛
 تناس

میان داوری با ماهیت فراخوان؛

 حفظ طرحهای پیشنهادی و محرمانهمان ن آنها؛
 رعايت اتول اخالۀی علمی.
 .2یافتن داوران مرتبط و توانمند
 بهر گیری از داوران بین المللی از طريق همکاری با بنیادهای علمی جهان و عضويت در شورای جهانی
پژوهش ))GRC
 پژوهشگران دارای طرح مصوب ،جهت انجام داوری برای تن وق تشويق می شون .
 .3افزایش تنوع در داوری
 ه زگذاری برای رسی ن به ح مطلوب تنوع؛
 به اشتراکگذاشتن داوران توسط بنیادهای حامی پژوهش.

 .4تشویق متخصصان جهت مشارکت در داوری
 بنیادهای حامی پژوهش ،باي برای خود ارزش و اعتباری ايجاد کنن که به واسط آن انجام داوری برای
پژوهشگران نی باعث افتخار و باالرفتن ارزش علمی آنها باش ؛
 خ مات ارائهش از سوی داوران باي از طريق اعطای گرنت و حمايت پژوهشی جبران شود؛
 ارائ آموزشهای دور ای و مناس ؛
 ايجاد چارچوب و دستورالعمل شفاز؛
 ارائ بازخورد مناس

دربارۀ کار داوران؛

 بررسی تخصصی نظرات و ارزيابی داوران پیش از جمعبن ی نهايی آنها.
 .5برطرف کردن مشكل سوگیری و پیشداوری
 سرمايهگذاری ويژ جهت اف ايش تنوع داوران؛
 ارائ آموزش برای داوران.
 .6کاهش فشار کاری از داوران
 هماهنگی زمانی میان تررن وق ،دانشررگا ها و موسررسررات حامی پژوهش جهت همکاری با داوران؛ (به
عنوان مثال بنیادها میتوانن فراخوان های خود را به نحوی تنظیم کنن که با يک يگر ت اخل ن اشررر ته
باش ).
 بهینه سازی سامان پژوه شی به نحوی که مشخص شود هر پژوهشگر بهطور دۀیق ،چه تع اد داوری ،در
دست بررسی دارد؛
 بهر برداری از نرماف ارهای داد کاوی ،جهت يافتن داوران مرتبط با محتوای پروپوزال از طريق نرماف ار؛
 بهبود فرآين سامانههای پژوهشی ،در جهت «کاربرمحور»ش ن فرآين های داوری.
 .7ایجاد توازن میان شفافیت و محرمانگی در داوری
 ايجاد امکان پیگیری دۀیق پروپوزال از طريق سامان پژوهشی؛
 وجود سرررازوکار ۀانونی جهت تضرررمین محرمانگی فعالیت داوران (به عنوان مثال ارائ تعه نام حفظ
محرمانگی از سوی بنیادهای پژوهشی و داوران).

