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�پیشگفتار

انقــالب  پکیــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــالح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س پکیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه

ســنجش  فراینــد  دقیــق  و  صحیــح  اجــرای 
از  یکــی  همــواره  پژوهــش،  و  علــم  ارزیابــی  و 
و  سیاســت گذاران  دغدغه هــای  مهم تریــن 
چراکــه  اســت؛  بــوده  پژوهشــی  برنامه ریــزان 
ــش  ــم و پژوه ــا عل ــط ب ــای مرتب ــردآوری داده ه گ
ــن  ــت. در ای ــراه اس ــی هم ــواری های فراوان ــا دش ب
ــادر  ــه ق ــاخص هایی ک ــتن ش ــان، دراختیارداش می
بــه ارائــه تصویــری واقعی تــر از وضعیــت علــم و 
ــن  ــرا ای ــت دارد؛ زی ــیار اهمی ــد، بس ــش باش پژوه
ــه  ــوند ک ــاب ش ــه ای انتخ ــد به گون ــاخص ها بای ش
ــزار  ــری واقعــی، همچــون اب ــه تصوی ــر ارائ افــزون ب
مناســبی بــرای ســنجش، ارزیابــی و در نهایــت 
در  دخیــل  عوامــل  و  ســازمان ها  رتبه بنــدی 

فعالیت هــای علــم و پژوهــش بــه کار رونــد.
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اقدامــات  شــش2  و  پنــج1  بنــد  راســتای  در 
راهبــردی ذیــل، هــدف کالِن دو ســند چشــم انداز 
بنــد  و  شــش4  بنــد  و  علمیــه،3  حوزه هــای 
منشــور مدیــر  از فصــل چهــارم  و دوم5  بیســت 
یــازده7  ده،6  بنــد  و  علمیــه  محتــرم حوزه هــای 
پژوهــش  معاونــت  وظایــف  شــرح  هجدهــم8  و 
ــعه  ــه توس ــه این ک ــه ب ــا توج ــه و ب ــای علمی حوزه ه
پذیرفته شــده  مــدل  علمی تریــن  دانایی محــور، 
توســعه در جهــان معاصــر اســت و تولیــد دانــش در 
ــده  ــر عه ــم ب ــون عل ــای گوناگ ــا و حوزه ه بخش ه
ــوی  ــت، »الگ ــی اس ــز پژوهش ــگران و مراک پژوهش
ارزیابــی واحدهــای پژوهشــی« براســاس مــواد زیــر 

ــردد. ــی گ ــن م تدوی
ــه  ــوب ب ــا منس ــوزوی ی ــی ح ــی – آموزش ــات علم ــز و مؤسس ــدی مراک 1. قطب بن

ــوزه. ــت های کالن ح ــداف و سیاس ــتای اه ــوزه در راس ح
2. شناســایی ظرفیت هــا و امکانــات و تــوان )بالفعــل یــا بالقــوه( حوزه هــای 

علمیــه و تــالش بــرای بهره گیــری حداکثــری از آن هــا.
3. مصوب 1001 مورخ 1394/10/25 شورای عالی حوزه های علمیه.

4. تأکید بر ارتقای مستمر شاخص ها در مؤلفه های نظام پژوهش.
5. طراحــی، تأســیس و اجــرای نظــام حمایــت از فعالیت هــا و محصــوالت علمــی 

ــه. ــای علمی حوزه ه
. ساماندهی واحدهای پژوهشی حوزوی.  6

7. برنامه ریــزی بــرای تجلیــل از واحدهــای پژوهشــی، پژوهشــگران، مدیــران 
ــر. ــار برت ــی آث ــی و معرف پژوهش

.  طراحــی و اســتقرار نظــام نظــارت بــر برنامه هــا و فعالیت هــای پژوهشــی   8
ــی. ــای پژوهش واحده
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تعاریف، وضعیت و مؤلفه های اختصاصی 
واحدهای پژوهشی حوزه

واحد پژوهشی )حوزوی(:

حداقــل  از  متشــکل  و  حــوزوی  ســازمانی 
ــوم  ــه عل ــه در عرص ــت ک ــی اس ــروه پژوهش ــک گ ی
حــوزوی و دانش هــای وابســته و ابــزاری آن یــا 
ــای  ــورای اعط ــوز از ش ــا مج ــی ب ــته ای دین بین رش
مجوزهــا بــه فعالیت هــای پژوهشــی می پــردازد.

گروه  پژوهشی:

کــه  اســت  پژوهشــی  واحــد  کوچک تریــن 
ــک  ــوده و در ی ــت ب ــو ثاب ــه عض ــل دارای س حداق
ــه  ــا ب ــاص ی ــی خ ــه تخصص ــا زمین ــی ی ــته علم رش
بــه فعالیــت می پــردازد. صــورت میان رشــته ای 

مالحظاتوتوضیحاتعنوانردیف

�ژوهشگر1
یکیازآنانبایدسطح4یا

ً
حداقلسهنفرتماموقتکهضرورتا

دکپتراداشتهباشد.
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فضایکالبدی2

حداقل60مترمربع:

1.بیستمترفضایاداری؛

فضای�ژوهشی)کپتابخانه،محلمطالعهو...(. 2.چهلمتر

باامکاندسترسیبهمنابعتخصصیالزم.کپتابخانه3

منابعمالی4
اساسنامهبهصورت توانتأمینمالیفعالیتهایمندرجدر

مستمر

»اختصاصی«و»فعال«وبگاهاینترنتی5

مرکز پژوهشی:

واحــد پژوهشــی کــه دارای حداقــل دو گــروه در 
زمینه هــای متفــاوت پژوهشــی باشــد.

مالحظاتوتوضیحاتعنوانردیف

حداقلدوگروه�ژوهشی،مطابقتقاضانامهگروه�ژوهشی1

�ژوهشگر2
تماموقت( حداقلششنفر)�ژوهشگر

حداقلدونفرمدیرگروه

فضایکالبدی3

حداقل100مترمربع:

1.ســیمتــرفضــایاداری)اســتقرارگروههــا،ســالنجلســات

و...(؛

فضای�ژوهشی)کپتابخانه،محلمطالعهو...(. 2.هفتادمتر

باامکاندسترسیبهمنابعتخصصیالزم.کپتابخانه4

منابعمالی5
اساسنامهبهصورت توانتأمینمالیفعالیتهایمندرجدر

مستمر

»اختصاصی«و»فعال«وبگاهاینترنتی6

پژوهشکده:

واحــدی پژوهشــی اســت کــه حداقــل دارای 
متفــاوت  زمینه هــای  در  پژوهشــی،  گــروه  ســه 

ــد. باش



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

13 طرح ارزیابی و رتبه بندی واحدهای پژوهشی حوزه علمیه

مالحظاتوتوضیحاتعنوانردیف

حداقلسهگروه�ژوهشیمطابقتقاضانامهگروه�ژوهشی1

�ژوهشگر2
تماموقت( هنفر)�ژوهشگر

ُ
حداقلن

گروه حداقلسهنفرمدیر

فضایمناسب3

حداقل100مترمربع:

گروهها،سالنجلساتو...(؛ 1.سیمترفضایاداری)استقرار

2.هفتادمترفضای�ژوهشی)کپتابخانه،محلمطالعهو...(.

باامکاندسترسیبهمنابعتخصصیالزم.کپتابخانه4

نشریه5
یکنشریهبارتبهعلمی-ترویجیحداقلبعدازدوسالاز انتشار

اخذموافقتقطعی

منابعمالی6
اساسنامهبهصورت توانتأمینمالیفعالیتهایمندرجدر

مستمر

»اختصاصی«و»فعال«وبگاهاینترنتی7

موسسه پژوهشی:

ــت  ــی اس ــدی پژوهش ــی، واح ــه پژوهش مؤسس
ــود. ــی ش ــکیل م ــکده تش ــه از دو پژوهش ک

مالحظاتوتوضیحاتعنوانردیف

حداقلدو�ژوهشکدهمطابقباتقاضانامه�ژوهشکده1

حداقلششگروه�ژوهشی،مطابقتقاضانامهگروه�ژوهشی2

�ژوهشگر3
حداقلهیجدهنفر)�ژوهشگرتماموقت(

حداقلششنفرمدیرگروه

فضایکالبدی4

ملکثابت/استیجاریبلندمدت)حداقل�نجسال(

متراژ:حداقل550مترمربع:

گروهها،سالنجلساتو...(؛ دویستمترفضای)استقرار

350مترفضای�ژوهشی)کپتابخانه،محلمطالعهو...(.

باامکاندسترسیبهمنابعتخصصیالزم.کپتابخانه5
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نشریه6
انتشــاریــکنشــریهبــارتبــهعلمی-�ژوهشــیحداقــلبعــدازدو

ســالازاخــذموافقــتقطعــی

منابعمالی7
بــه اســاسنامه در منــدرج فعالیتهــای مالــی تأمیــن تــوان

مســتمر صــورت

»اختصاصی«و»فعال«وبگاهاینترنتی8

 
پژوهشگاه:

واحــدی پژوهشــی اســت کــه حداقــل دارای 
ســه پژوهشــکده پژوهشــی در زمینه هــای متفــاوت 

باشــد.
مالحظاتوتوضیحاتعنوانردیف

حداقلسه�ژوهشکدهمطابقباتقاضانامه�ژوهشکده1

هگروه�ژوهشی،مطابقباتقاضانامهگروه�ژوهشی2
ُ

حداقلن

�ژوهشگر3
حداقل27نفر)�ژوهشگرتماموقت(؛

حداقل9نفرمدیرگروه

فضایکالبدی4

متراژ:حداقلهشتصدمترمربع:

گروهها،سالنجلساتو...(؛ سیصدمترفضایاداری)استقرار

فضای�ژوهشی)کپتابخانه،محلمطالعهو...(. �انصدمتر

باامکاندسترسیبهمنابعتخصصیالزم.کپتابخانه5

نشریه6
انتشارحداقلیکنشریهعلمی-�ژوهشیبعدازدوسالازاخذ

موافقتقطعی

منابعمالی7
اساسنامهبهصورت توانتأمینمالیفعالیتهایمندرجدر

مستمر

»اختصاصی«و»فعال«وبگاهاینترنتی8

ارزیابی:

ارزیابــی، فراینــدی اســت نظام یافتــه و اصولــی 
تمامــی  دربــارۀ  اطالعــات  جمــع آوری  بــا  کــه 
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برنامــه و عملکــرد و ســاختار می توانــد هدایــت، 
ــای  ــی فعالیت ه ــی و اثربخش ــری، کارای تصمیم گی
پژوهشــی را در بــازه زمانــی مشــخص تحلیــل کنــد.

پژوهشگر:

محقــق در مرکــز تحقیقاتــی، بــه کســی اطــالق 
پژوهشــی  علمــی  هیئــت  عضــو  کــه  می شــود 
در یــک گــروه پژوهشــی یــا آموزشــی، فعالیــت 

می کنــد. پژوهشــی 
پژوهشــگر فــردی اســت کــه حداقــل دارای 
ســطح ســه حــوزه یــا کارشناســی ارشــد بــوده و بــه 

ــر فعالیــت می کنــد: یکــی از روش هــای زی
ین وقت خود را صرف پژوهش نماید؛ 1. بیشتر

یــت و رهبــری یکــی از فعالیــت پژوهشــی را  2. مدیر

بــر عهــده داشــته باشــد؛

3. در کارهــای ســتادی و سیاســت گذاری پژوهشــی 
فعالیــت داشــته باشــد. 1

1  . معاونــت پژوهــش حوزه هــای علمیــه، اداره کل نظــارت و ارزیابــی پژوهشــی، 
.1385
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رتبه بندی:

ســند،  ایــن  در  رتبه بنــدی  از  مقصــود 
ــا  ــرد ب ــث عملک ــن از حی ــای همگ ــه واحده مقایس
ــخص.  ــی مش ــازه زمان ــن و در ب ــاخص های معی ش

شاخص:

شــاخص ها، ابــزاری کارآمــد بــرای ارزیـــابی 
طریــق  از  کــه  هســتند  فعالیت هــا  و  برنامه هــا 
از  اهــداف  بــه  دســتیابی  از  می تــوان  آن هــــــا 
پیــش تعیین شــده در برنامه هــا آگاهــی یافــت. 
همچنیــن شــاخص ها نقــش هشــــــداردهنده بــه 
مشــکالت  وجــــود  خصــوص  در  تصمیم ســازان 
بالقــــوه یــا پنهــان در زمینه هــای خــاص یــا ادامــــه 

رونــد مطلــوب در زمینه هــای دیگــر را دارد.

نخبه )حوزوی(:

نخبــه حــوزوی، بــه فــرد حــوزوی برجســته و 
وی  اثرگــذاری  کــه  می شــود  اطــالق  کارآمــدی 
تولیــد و گســترش علــوم  آمــوزش،  تربیــت،  در 
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فنــاوری،  هنــر،  تبلیــغ،  انســانی،  و  اســالمی 
و  بــوده  محســوس  مدیریــت،  و  فرهنگ ســازی 
فکــری  نبــوغ  و  کارآفرینــی  خالقیــت،  هــوش، 
ــعه  ــد و توس ــه رش ــیدن ب ــب سرعت بخش وی موج
ــردد.1 ــه گ ــی جامع ــل اخالق ــد فضای ــی و رش علم

استعداد برتر:

ــوز  ــه هن ــود ک ــه می ش ــوه ای گفت ــه بالق ــه نخب ب
ــروز  ــا ب ــل ی ــایی کام ــرای شناس ــای الزم ب زمینه ه

ــت.2 ــده اس ــم نش ــژۀ او فراه ــتعداد های وی اس

ککتاب:

نوشـته ای منسـجم، مجلـد و دارای حداقـل 49 
صفحـه اسـت که به صورت مسـتقل منتشـر شـود.

ککتابخانه تخصصی:

منابــع  از  مجموعــه ای  تخصصــی  کتابخانــه 
. شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه، مرکــز امــور نخبــگان و اســتعدادهای برتــر   1
حوزه هــای علمیــه، اســاس نامه مرکــز امــور نخبــگان و اســتعدادهای برتــر 

حوزه هــای علمیــه، 1394.
. شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، آیین نامــه احــراز اســتعدادهای برتــر و   2

نخبگــی، 1385، مصوبــه ش 598.
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علمــی مربــوط بــه یــک یــا چنــد حــوزه تخصصــی 
ــی  ــات اطالعات ــان، خدم ــه متخصص ــه ب ــت ک اس
ویــژه ای ارائــه می دهــد، ماننــد: مشــاوره علمــی و 

ــات. ــی اطالع ــاعه گزینش اش

مقاله علمی – پژوهشی:

مقالـه ای اسـت کـه بـه ارائه نظریـه یـا یافته های 
جدیـد علمـی، ارائـه تقریـر و تبییـن جدیـد از یـک 
نظریـه، ارائـه اسـتدالل جدیـد بـرای یـک نظریـه یا 

ارائـه نقـد جامـع علمـی جدیـد می پـردازد.1

مقاله علمی – ترویجی:

مقالــه ای اســت تخصصــی کــه حداقــل هفتــاد 
و  تبییــن  بــه  آن  در  ارائه شــده  مطالــب  درصــد 
ــش  ــا و دان ــطح آگاهی ه ــردازد و س ــم بپ ــط عل بس
ــد  ــم جدی ــا مفاهی ــان را ب ــد و مخاطب ــا بخش را ارتق

ــازد.2 ــنا س ــم آش عل

. شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه، شــورای اعطــای مجوز هــای علمــی،   1
دســتورالمل نحــوه اعطــای رتبــه علمــی بــه نشــریات حــوزوی، 1392، مصوبــه 

.110 ش 
. همان.  2
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نظریه:

و  نظام مند  مجموعه ای  از  است  عبارت  نظریه 
سازگار از مفاهیم و گزاره های کلی که تبیینی درباره 
نظر  مورد  موضوع  چگونگی  یا  چرایی  چیستی، 
ارائه می دهد و محصول مطالعه و پژوهش روشمند، 
برخوردار از وجاهت علمی، دارای مبانی، فرضیه و 

دالیل کافی و ساختار علمی منطقی باشد.1

همایش علمی

ــک از واژگان  ــر ی ــرای ه ــت ب ــی اس ــوان عام عن
ســمینار  علمــی،  کنگــره  علمــی،  کنفرانــس 

. و...  ســمپوزیوم  علمــی، 

نظریه پردازی )علوم حوزوی(:

ارائــه نظریــه علمــی جدیــد در عرصــه یکــی 
یــا  وابســته  دانش هــای  و  حــوزوی  علــوم  از 

اســت.2 دینــی  بین رشــته ای 

. شـورای عالـی حوزه های علمیه، شـورای اعطـای مجوز های علمـی، آیین نامه   1
برگـزاری کرسـی های نظریه پـردازی حوزوی، 1391، مصوبه شـماره 87 .

. همان، با اندکی تغییر.  2
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نقد علمی:

و  از هرگونـه داوری  نقـد علمـی عبـارت اسـت 
ارزیابـی روشـمند و منطقـی نقـاط ضعـف و قـوت 
یـک نظریـه، مکتـب، وضعیـت و ایده، کـه با هدف 

تأییـد، اصـالح، بهبـود یـا رد آن انجـام گیـرد.1

نوآوری )علمی(:

تولیدشــده،  نظریــه  هرگونــه  روشــمند  ارائــه 
دیــدگاه، رویکــرد و بحــث علمــی، در عرصــه یکــی 
ــزاری  ــته و اب ــای وابس ــوزوی و دانش ه ــوم ح از عل

آن یــا بین رشــته ای دینــی.2

طرح پژوهش :

طـرح پژوهـش سـندی اسـت مکتـوب کـه پیش 
از اجـرای پژوهـش تهیـه می شـود و بیانگـر امـوری 

کرســی های  از  حمایــت  هیئــت  فرهنگــی،  انقــالب  عالــی  شــورای   .  1
از  حمایــت  آیین نامه هــای  و  نظام نامــه  مناظــره،   و  نقــد  نظریه پــردازی، 
ــر. ــی تغیی ــا اندک ــره، 1387، ص44، ب ــد و مناظ ــردازی، نق ــی های نظریه پ کرس
. شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه، شــورای اعطــای مجوز هــای علمــی،   2
مصوبــه   ،1391 حــوزوی،  نظریه پــردازی  کرســی های  برگــزاری  آیین نامــه 

شــماره 87.
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ماننـد موضـوع و مسـئله پژوهـش، روش، فراینـد و 
زمان بنـدی الزم در انجـام پژوهـش اسـت.

نشریه علمی – پژوهشی:

نشــریه ای اســت کــه حداقــل هشــتاد درصــد از 
ــا ترجمــه  مقــاالت آن علمــی – پژوهشــی تألیفــی ی

همــراه بــا نقــد جامــع علمــی باشــد.1

نشریه علمی- ترویجی:

اســت  نشــریه ای  ترویجــی،  نشــریه علمــی- 
ــاالت  ــد از مق ــاد درص ــل هفت ــه حداق ــی ک تخصص
ــردازد  ــم بپ ــط عل ــن و بس ــه تبیی ــده در آن ب ارائه ش
و  ارتقــا بخشــد  را  و دانــش  آگاهی هــا  و ســطح 
مخاطبــان را بــا مفاهیــم جدیــد علــم آشــنا ســازد.2

نشریه علمی )حوزوی(:

کـه  اسـت  نشـریه ای  حـوزوی  علمـی  نشـریه  

. شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه، شــورای اعطــای مجوز هــای علمــی،   1
دســتورالمل نحــوه اعطــای رتبــه علمــی بــه نشــریات حــوزوی، 1392، مصوبــه 

.110 ش 
. همان.  2
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صاحب امتیاز، مدیر مسـئول، سـردبیر و حداقل دو 
سـوم اعضـای هیئت تحریریـه آن حوزوی بـوده و در 
یـک رشـته یـا گرایش از علـوم حوزوی یـا دانش های 

وابسـته یـا بین رشـته ای دینـی منتشـر گـردد.1

نیاز سنجی پژوهشی:

فراینـد شناسـایی، طبقه بنـدی و اولویت گذاری 
طریـق  از  کـه  اسـت  پژوهشـی  مسـائل  و  نیازهـا 

باشـد. پاسـخ گویی  قابـل  پژوهـش 

اعتبارات و حمایت های مالی پژوهشی:

منابــع  از  کــه  اســت  بودجــه ای  مجموعــه 
مختلــف مالــی )منابــع بخــش دولتــی، منابــع 
بخــش غیردولتــی، کمک هــای مردمــی و خیریــه، 
بــرای  آن(  ماننــد  و  بین المللــی  کمک هــای 

می شــود.2 دریافــت  پژوهــش 

برنامه ریزی پژوهشی:

. همان.  1
2  . شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، هیــأت نظــارت و ارزیابــی فرهنگــی و علمــی، 

1384، ص50



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

23 طرح ارزیابی و رتبه بندی واحدهای پژوهشی حوزه علمیه

از  اســت  عبــارت  پژوهشــی  برنامه ریــزی 
ــرای  ــات ب ــات و عملی ــی اقدام ــی و طراح پیش بین
کــه  پژوهشــی  سیاســت های  و  اهــداف  تحقــق 
شــامل فراینــد تجهیــز منابــع و امکانــات بــه طریــق 
علمــی و منظــم و اســتفاده بهینــه از آن هــا در 
ــی  ــت های پژوهش ــداف و سیاس ــق اه ــت تحق جه

 1 می باشــد.

پایگاه اطالعاتی:

بــرای  اســت  نظامــی  اطالعاتــی،  پایــگاه 
ــی ســریع  ــردازش، جســت وجو و بازیاب انباشــت، پ

اطالعــات. آســان  و 

فرصت مطالعاتی:

مأموریتــی اســت کــه بــه اعضــای هیئــت علمــی 
واجــد شــرایط منتخــب یــک واحــد پژوهشــی داده 
مــی شــود کــه بــرای مدتــی معیــن بــه منظــور 
ــا و  ــایر واحده ــات در س ــات و تحقیق ــام مطالع انج

1 . وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، شــورای پژوهش هــای علمــی کشــور، 
ص4.  ،1371
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ــا  ــل ی ــته داخ ــی برجس ــا تحقیقات ــی ی ــز علم مراک
ــد. ــور یابن ــور حض ــارج از کش خ

پپیشینه

ــش  ــم و پژوه ــی عل ــه ارزیاب ــر تاریخچ ــروری ب م
ــن  ــکا در ای ــت آمری ــد، دول ــان می ده ــا نش در دنی
و  اســت  پیشــگامان  نخســتین  از  یکــی  زمینــه 
مؤسســه ها و ادارات بســیاری را بــه ایــن منظــور 
اولیــن   1953 اوایــل  در  اســت.  کــرده  فعــال 
تحقیقــات پیمایشــی در  زمینــه تحقیــق و توســعه، 
ــام  ــه انج ــکا ب ــوم آمری ــی عل ــاد مل ــش بنی ــه کوش ب

ــید. رس
ســازمان   1962 ســال  در  آن،  دنبــال  بــه 
همــکاری اقتصــادی و توســعه بــا تهیــه ســیاهه ای 
از تعریف هــا و مفاهیــم بنیــاد ملــی علــوم آمریــکا، 
جمــع آوری  بــرای  راهبــردی  العمــل  دســتور 
آمارهــای تحقیــق و توســعه کشــورهای اروپایــی 
ــاخص ها  ــن ش ــز از ای ــکو نی ــت داد. یونس ــه دس ب
بــرای تهیــه گــزارش علــوم و تحقیقــات بــرای ارائــه 
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بــه کمســیون آمــار ســازمان ملــل متحــدد اســتفاده 
ســنجش  امــکان  شــاخص ها  ایــن  می کنــد. 
ســازمان های  از  یــک  هــر  پژوهشــی  فعالیــت 
ــتای  ــه در راس ــورهایی ک ــا کش ــعه ی ــق و توس تحقی
تحقیــق و توســعه گام برمی دارنــد را به تفکیــک 
فراهــم  عملکــرد  و  برون دادهــا  درون دادهــا، 

می ســازند.
در کشــور مــا، وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری، 
براســاس مأموریت هــای خــود، ســنجش علــم و 
پژوهــش را در دســتور کار دارد و وظیفــه مســتقیم 
ســنجش و ارزیابــی علــم، فنــاوری و نــوآوری در 
ســطح ملــی، بــر عهــده آن وزارتخانــه گذاشــته 

ــت. ــده اس ش
ـــی  ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــه ش ـــا ک از آن ج
ـــور  ـــی کش ـــی و فرهنگ ـــای علم ـــر فعالیت ه ـــر ب ناظ
ــت  ــد هیئـ ــون واحـ ــردد، هم اکنـ ــوب می گـ محسـ
ـــورا  ـــن ش ـــی ای ـــی و علم ـــی فرهنگ ـــارت و ارزیاب نظ
کـــه اصلی تریـــن بخـــش شـــورای عالـــی انقـــالب 
فرهنگـــی اســـت، وظیفـــه ارزیابـــی علمـــی و 
ــت.  ــه اسـ ــده گرفتـ ــر عهـ ــور را بـ ــی کشـ فرهنگـ
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ارزیابـــی  و  نظـــارت  »هیئـــت  در ســـال 1380 
انقـــالب  عالـــی  شـــورای  فرهنگـــی  و  علمـــی 
فرهنگـــی« بـــه ارزیابـــی فعالیت هـــای مؤسســـات 
اســـت.  کـــرده  توجـــه  پژوهشـــی  و  آموزشـــی 
ــه  ــرد و کالن، بـ ــب خـ ــت«، در دو قالـ ــن »هیئـ ایـ
ســـنجش و ارزیابـــی علـــم، فنـــاوری و نـــوآوری در 
ــز تحقیقاتـــی،  دانشـــگاه ها، پژوهشـــگاه ها، مراکـ
پژوهشـــکده ها و گروه هـــای تحقیقاتـــی کشـــور 
ـــن  ـــز از ای ـــزارش نی ـــه گ ـــون س ـــرده و تاکن ـــدام ک اق
فعالیت هـــا بـــه چـــاپ رســـیده اســـت. نخســـتین 
ـــش  ـــه کوش ـــت« ب ـــن »هیئ ـــده ای ـــزارش منتشرش گ
ــده و در  ــد و بررســـی شـ حســـن زاده )1384( نقـ
ـــت. ـــه اس ـــار یافت ـــات انتش ـــاه کلی ـــاب م ـــریه کت نش

ــری  ــز ام ــوزوی نی ــز ح ــا و مراک ــی واحده ارزیاب
مســبوق بــه ســابقه بــه حســاب می آیــد. مدل هــای 
ارزیابــی صورت گرفتــه در حوزه هــای علمیــه بــه 

ترتیــب زمانــی عبــارت اســت از:
یابـــی سیســـتم پژوهشـــی )1388(: ایـــن  1. ارز

ـــای  ـــه از مؤلفه ه ـــور و مؤلف ـــت مح ـــی در بیس یاب ارز

ـــن  ـــاط بی ـــراری ارتب ـــدون برق ـــی، ب ـــتم پژوهش سیس
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محورهـــا بـــه ارائـــه تفصیلـــی شـــاخص های 

هـــر یـــک بـــه صـــورت کّمـــی و کیفـــی و بـــدون 

ـــی  یاب ـــوی ارز ـــه الگ ـــاخصی ب ـــر ش ـــه ه ـــی ب وزن ده

پرداختـــه اســـت.

ــی  ــای علم ــرد انجمن ه ــی عملک یاب ــزارش ارز 2. گ

ــش  ــی در ش یاب ــوی ارز ــن الگ ــوزه )1389(: ای ح

محــور آمــوزش، پژوهــش، ارتباطــات علمــی، 

ــی و  ــانی، مال ــانی، اطالع رس ــع انس ــاختار مناب س

ــی و  ــی و کیف ــاخص های کّم ــه ش ــه ارائ ــی ب حمایت

ــردازد. ــاخص می پ ــر ش ــه ه ــی ب وزن ده

3. مرکــز جهانــی جامعــة المصطفــی العالمیة اســت 

:)1390(

ارزیابــی واحدهــای المصطفــی چنــد گونــه 
می گیــرد: انجــام 

الف( ارزیابی کالن پژوهشی المصطفی.

واحدهــای  پژوهشــی  جامــع  ارزیابــی  ب( 

. لمصطفــی ا
فعالیت هــای  ارزیابــی،  از  ســطح  ایــن  در 
ــنجش  ــورد س ــی م ــای المصطف ــی واحده پژوهش
مــدل  ایــن  می گیــرد.  قــرار  کیفــی  و  کّمــی 
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ارزیابــی در ســه محــور )ظرفیت ســازی، حمایــت و 
پشــتیبانی و تولیــدات علمــی( بــه ارائــه معــدودی 
شــاخص  هــر  وزن  و  کّمــی  شــاخص های  از 
می پــردازد. عمــوم شــاخص ها بــا هــدف ســنجش 

کارایــی تدویــن یافتــه اســت.
واحدهــای  مــوردی  پژوهشــی  ارزیابــی  ج( 

. لمصطفــی ا
فراینــدی اســت کــه از ســنجش کّمــی و کیفــی 
انجام گرفتــه  پژوهشــی  فعالیت هــای  مجموعــه 
یــک واحــد براســاس اهــداف و برنامه هــای از پیــش 

ــد. ــت می آی ــه دس ــد ب ــان واح ــده هم ابالغ ش
فعالیت هــای  مــوردی  پژوهشــی  ارزیابــی  د( 

المصطفــی.
در ایــن گونــه ارزیابــی، هــر یــک از فعالیت هــای 
ــه صــورت مــوردی توســط بخش هــای  پژوهشــی ب
تخصصــی معاونــت پژوهشــی ســازمان مرکــزی 
از جهــات مختلــف از جملــه محتوایــی، کّمــی، 
ــی  ــنجش و ارزیاب ــورد س ــه ای م ــدی و بودج فراین

قــرار می گیــرد.
ــای  ــدی واحده ــی و رتبه بن یاب ــع ارز ــرح جام 4. ط
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ــوزوی )1395(:  ــی ح ــز تخصص ــی و مراک آموزش

ــی  ــد آموزش ــر واح ــی، ه یاب ــوی ارز ــن الگ در ای

ــت  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــام در نظ ــک نظ ــوان ی ــه عن ب

کــه از عناصــر ورودی، فراینــد و خروجــی تشــکیل 

ــی از  ــوان یک ــه عن ــش ب ــه پژوه ــت و مقول ــه اس یافت

یابــی قــرار گرفتــه  محورهــای فراینــدی آن مــورد ارز

اســت. فرهنگ ســازی پژوهشــی، آمــوزش پژوهش، 

پشــتیبانی  و  حمایــت  پژوهشــی،  فعالیت هــای 

پژوهشــی، اجــرای قوانیــن پژوهشــی، جــذب و 

ــات  ــی، ارتباط ــانی پژوهش ــع انس ــری مناب به کارگی

و تعامــالت پژوهشــی، از جملــه شــاخص های 

یابــی هســتند. طراحــی  به کارگرفتــه در ایــن مــدل ارز

یابــی توســط شــورای عالــی  ایــن شــاخص های ارز

ــت. ــده اس ــه ش ــه ارائ ــای علمی حوزه ه

آسیب شناسی و کاستی ها
ــی  یاب ــر در ارز ــز درگی ــازمان ها و مراک ــرد س 1. رویک

ــا  و رتبه بنــدی پژوهشــی جامــع نبــوده و هــر یــک ب

رویکــرد و هدف هــای ســازمانی اختصاصــی خــود 

ــد. ــی می پردازن یاب ــه ارز ب
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ــدی و  ــورت تک بع ــه ص ــازمان ها ب ــیاری از س 2. بس

ــنجند  ــدود را می س ــه مح ــد مؤلف ــا چن ــک ی ــا ی تنه

بیانگــر  را تمــام و کمــال  کــه نمی تــوان آن هــا 

ــت. ــی دانس ــتم پژوهش ــک سیس ــت ی وضعی

ــای  ــوی نهاده ــده از س ــای ارائه ش ــتر مدل ه 3. بیش

ــرد  ــا رویک ــادی ب ــازمان های اقتص ــگاهی و س دانش

تحقیــق و توســعه تجربــی و فنــاوری صــورت گرفته 

ــرای  ــی ب ــوی کامل ــد الگ ــن نمی توان ــت. بنابرای اس

معرفت محــور  پژوهشــی  ســازمان های  یابــی  ارز

 فرهنگــی و تبلیغــی صــورت 
ً
کــه بــا رویکــرد کامــال

ــند. ــرد باش می گی

ــم  ــم عل ــر مفاهی ــر س ــق ب ــتی و تواف ــدم یکدس 4. ع

)نتایــج،  شــاخص ها  محورهــای  و  پژوهــش  و 

بــرون داد، عملکــرد و ... (.

ـــاری  ـــدود و انحص ـــاخص های مح ـــه ش ـــه ب 5. توج

ــه  ــه بـ ــدم توجـ ــرون دادی و عـ ــا بـ درون دادی یـ

شـــاخص های فراینـــدی، عملکـــردی و ... .

ارائه شــده  شــاخص های  و  یابی هــا  ارز اکثــر   .6

 
ً
رتبه بنــدی صرفــا و  یابــی  ارز نهادهــای  توســط 

ــنده  ــاری بس ــالم آم ــاالنه و اق ــزارش س ــه گ ــه ارائ ب
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ــه  ــاخص ها به طوری ک ــی ش ــه وزن ده ــد و ب می کنن

ــورت  ــه ص ــا را ب ــی آن ه ــرد و اثربخش ــوان عملک بت

ــد. ــرد، نمی پردازن ــه ک ــق مقایس دقی

یابــی  یابــی، بــه ارز 7. بســیاری از ایــن الگوهــای ارز

یــا  می شــود  مربــوط  پژوهشــی  نظامــات  کالن 

فعالیت هــای پژوهشــی مربــوط بــه واحدهــا و 

و  می کننــد  اندازه گیــری  را  آموزشــی  نظامــات 

یابــی خــرد واحد هــای پژوهشــی   بــرای ارز
ً
مســتقال

ــدند. ــی نش طراح

اهداف
اصلی تریــن هــدف در ارزیابــی و رتبه بنــدی، 
ــک  ــر ی ــت ه ــناخت وضعی ــکان ش ــازی ام فراهم س
از واحدهــا و سیســتم ها و مقایســه آن بــا دیگــر 
ــم  ــت. اه ــا کالن اس ــرد ی ــطح خ ــتم ها در س سیس
ــرای  ــه ب ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری ــداف مرک اه
ــن  ــی بدی ــای پژوهش ــدی واحده ــی و رتبه بن ارزیاب

ــت. ــرح اس ش
ــک  ــی و کم ــای پژوهش ــی واحده 1. وضعیت شناس

بــه افزایــش کارایــی، پویایــی و اثربخشــی واحدهــا؛
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مرکــز  پژوهشــی  حمایت هــای  جهت دهــی   .2

اعتبار دهــی  و  رتبه بنــدی  براســاس  یــت  مدیر

پژوهشــی؛ واحدهــای 

ــد  ــای جدی ــه راهکاره ــت ها و ارائ ــن سیاس 3. تعیی

ــی. یاب ــج ارز ــاس نتای ــی براس پژوهش

بــه  پژوهشــی حــوزه  4. جهت دهــی واحدهــای 

ــز  ــی مرک ــت های پژوهش ــداف و سیاس ــمت اه س

یــت حوزه هــای علمیــه. مدیر

لغــو  یــا  اســتمرار  خصــوص  در  بازنگــری   .5

واحدهــا. مجوزهــای 

سیاست های کلی
1. توجه به جامعیت و تخصص گرایی در فعالیت ها؛

یابی و رتبه بندی واحدها؛ 2. اتخاذ وحدت رویه در ارز

3. عدالت محـوری و رعایـت انصـاف در فرایندهای 

یابـی و رتبه بنـدی؛ ارز

4. ترجیــح کیفیــت فعالیت هــا و خروجی هــا بــر 

یابی هــا؛ کّمیــت تولیــد در ارز

5. اهتمــام بــه اولویت بخشــی بــه فعالیت هــای 

ــا؛ ــه نیازه ــا ب ــودن آن ه ــردی و ناظرب کارب
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ــا در  ــتقالل واحده ــی و اس ــه خوداتکای ــام ب 6. اهتم

وزن دهــی شــاخص ها؛

7. توجــه بــه اهــداف و سیاســت های کالن پژوهشــی 

یابــی   ارز شــاخص های  در  علمیــه  حوزه هــای 

ــی. ــای پژوهش واحده

گستره
همــۀ واحدهــای پژوهشــی حــوزوی وابســته 
ــی و  ــم از پژوهش ــور اع ــال در کش ــته فع و غیروابس
آموزشــی پژوهشــی مجــوزدار از ســوی شــورای 
در  اســالمی  ارشــاد  وزارت  و  مجوزهــا  اعطــای 
شــمول ایــن آیین نامــه قــرار می گیرنــد. امــا در 
فــاز اول قــرار اســت واحدهــای مجــوزدار از شــورای 

اعطــا ارزیابــی و رتبه بنــدی شــوند.

مدت دوره ارزیابی
ایــن ارزیابــی  و رتبه بنــدی، اولین بــار بــرای 
از  پــس  بــود.  خواهــد  اجــرا  قابــل  ســال  دو 
ارزیابــی  الگــوی  در  بازنگــری  و  بازخوردگیــری 
اعــالم  پژوهشــی  واحدهــای  بــه  رتبه بنــدی،  و 
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می شــود و هــر دو ســال یکبــار بــه اجــرا در خواهــد 
ــد. آم

منطق و الگوی ارزیابی
بــرای ارزیابــی و رتبه بنــدی واحدهای پژوهشــی 
بــرای  حوزه هــای علمیــه »الگــوی سیســتمی« 
ســنجش و رتبه بنــدی واحدهــای پژوهشــی حــوزه 
ــاب  ــا انتخ ــات حوزه ه ــوم و مقتضی ــه ب ــه ب ــا توج ب
ــی  ــای پژوهش ــو واحده ــن الگ ــت. در ای ــده اس ش
ــورد  ــی( م ــد و خروج ــای )ورودی، فراین در محوره
ارزیابــی قــرار گرفتــه و نســبت بــه یکدیگــر مقایســه 
می گردنــد. ایــن الگــوی ســنجش بــه تفکیــک 
)گــروه، پژوهشــکده، پژوهشــگاه و ...( صــورت 

می پذیــرد.

فرایند تدوین الگوی ارزیابی واحدهای 
پژوهشی

و  ارزیابــی  الگوهــای  بررســی  و  مطالعــه   .1
مطالعــات  براســاس  آن هــا:  منطــق  اســتخراج 
ــای  ــه، الگوه ــای پیش گفت ــه از الگوه صورت گرفت
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لحاظ هــای  بــه  می تــوان  را  واحدهــا  ارزیابــی 
مختلــف  بــه چنــد بخــش تقســیم کــرد:

ســنجش  در  جامــع:  و  مؤلفــه  ای  تــک  الــف( 

تک مؤلفــه  ای، یــک یــا چنــد مــورد از مؤلفه هــا 

ــای  ــی )در محوره ــتم پژوهش ــای سیس ــا محوره ی

واحــد  بــرای  کــه  و...(  خروجــی  ورودی، 

ــت،  ــده اس ــخیص داده ش ــم تش ــده مه یابی کنن ارز

ــای  یابی ه ــت. ارز ــه اس ــرار گرفت ــی ق یاب ــور ارز مح

و  اســلو  راهنمــای  )علم ســنجی(،  اســتنادی 

فراســکاتی از ایــن نــوع می باشــند. در ســنجش 

یــا محورهــای اصلــی  تمامی مؤلفه هــا  جامــع، 

ــی  یاب ــورد ارز ــی م ــتم پژوهش ــکیل دهنده سیس تش

می گیرنــد. قــرار 

کارایــی  ســنجش  در  کارایــی:  و  اثربخشــی  ب( 

ــر ســنجش مؤلفه هــای مختلــف )ورودی،  افــزون ب

بــر  سیســتم،  خروجی هــای  و...(،  خروجــی 

کارایــی  یابــی  ارز هــدف  بــا  آن  ورودی هــای 

ســنجیده می شــوند. ســازمان همــکاری اقتصــادی 

ــوی  ــده از س ــوی ارائه ش ــکو و الگ ــعه و یونس توس

ــن  ــور از ای ــی کش ــت علم ــات سیاس ــز تحقیق مرک
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ــزان دســتیابی  ــد. در ســنجش اثربخشــی، می قبیل ان

هــر یــک از مؤلفه هــای سیســتم پژوهشــی بــه 

ــتم  ــده سیس ــر گرفته ش ــات در نظ ــداف و مطلوب اه

می شــود. ســنجیده 

یابـی، یـک  یابـی و رتبه بنـدی: در خودارز ج( خودارز

مشـابه  سیسـتم های  نظرگرفتـن  در  بـدون  سیسـتم 

بـا اهـداف سـازمانی خـود یـا در چنـد زمـان و... 

سـنجش می گـردد. امـا در سـنجش رتبه بنـدی، یک 

سیسـتم بـا سیسـتم های دیگـر سـنجیده می شـود.

ــک  ــی، ی ــنجش مقطع ــی: در س ــی و مقطع د( طول

سیســتم یــا چنــد سیســتم در مقطعــی از زمــان مورد 

ــرد. ولــی در ســنجش طولــی،  ســنجش قــرار می گی

ــا سیســتم ها و روندهــای رشــد آن هــا در  سیســتم ی

ــردد. ــبه می گ ــان محاس ــول زم ط

گفتنــی اســت، ایــن تقســیم بندی، ثنائــی و منحصــر 

 بــه لحاظ هــای مختلــف 
ً
عقلــی نبــوده، صرفــا

صــورت گرفتــه اســت و می توانــد هم پوشــانی 

ــتم  ــک سیس ــی ی یاب  ارز
ً
ــال ــد. مث ــته باش ــز داش نی

)ســنجش  مختلــف  زمان هــای  در  می توانــد، 

رشــد واحــد( و بــا توجــه بــه مطلوبــات و اهــداف 
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ــرد. ــورت گی ــتم ص سیس

2. انتخاب الگوی ارزیابی و رتبه بندی:
در انتخـــاب الگـــوی ارزیابـــی و رتبه بنـــدی و 
ــد  ــل می توانـ ــد عامـ ــاخص های آن، چنـ ــوع شـ نـ
ــه در  ــا کـ ــه برخـــی از آن هـ ــه بـ دخیـــل باشـــد کـ
انتخـــاب الگـــوی ارزیابـــی تأثیرگـــذار بوده انـــد 

اشـــاره می شـــود:
در  تفــاوت  ارزیابی کننــده:  اهــداف  الــف( 
ــوع  ــودن ن ــث متفاوت ب ــده باع ــداف ارزیابی کنن اه
الگــو و شــاخص هایی انتخــاب شــده می شــود.

و  نــوع  ارزیابی شــونده:  مراکــز  ماهیــت  ب( 
موضــوع فعالیــت، مأموریــت  واحدهــای پژوهشــی، 
تعــداد و تیپ هــای آن هــا یکــی از عوامــل تأثیرگــذار 

ــت. ــاخص ها اس ــو و ش ــاب الگ در انتخ
ج( امکانــات و توانایــی ارزیابی کننــده: معاونــت 
پژوهــش کــه قصــد دارد واحدهــای پژوهشــی را 
در میــدان عمــل ارزیابــی و رتبه بنــدی نمایــد، 
بایــد براســاس امکانــات و توانایــی خــود، الگــو 
ــن  ــد در ای ــد، و نمی توان ــاب نمای ــاخص انتخ و ش
مــورد تقلیــدی عمــل کنــد؛ چه بســا شــاخص های 
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ــه  ــوند ک ــرح ش ــی مط ــات ارزیاب ــی در ادبی مطلوب
ــا را در  ــی آن ه ــی ارزیاب ــات و توانای ــت امکان معاون

ــدارد. ــه ن ــن مرحل ای
بــا توجــه بــه مــوارد مذکــور، در ایــن مــدل ســعی 
ــری  ــه قابل اندازه گی ــاخص هایی ک ــت ش ــده اس ش
و متناســب بــا نــوع فعالیــت واحــد پژوهشــی و 
اهــداف معاونــت از ایــن ارزیابــی هســتند انتخــاب 
شــدند. گفتنــی اســت کــه همــه شــاخص های 
انتخاب شــده، جنبــه مثبــت دارنــد و زیادبــودن 

ــت دارد. ــا مطلوبی ــدام از آن ه ــزان هرک می
نبــوده،  تک مؤلفــه ای  انتخاب شــده،  الگــوی 
پژوهشــی حــوزه  از واحدهــای  یــک  بلکــه هــر 
فراینــدی  )درون دادی،  مؤلفه هــای  تمامــی  در 
و بــرون دادی( بــه تفکیــک هــر یــک از واحدهــا 
ــنجیده  ــگاه و ... ( س ــکده، پژوهش ــروه، پژوهش )گ
ــه  ــه صــورت جداگان شــده و هــر یــک از واحدهــا ب
در محورهــای پیش گفتــه تحلیلــی و ارزیابــی شــده 
ــی  ــای تفکیک ــم در گروه ه ــه ه ــبت ب ــپس نس و س
ــن  ــز بدی ــد و روش کار نی ــوند. فراین ــدی ش رتبه بن

ــت: ــوده اس ــورت ب ص
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واحد هــای 	  اصلــی  مؤلفه هــای  انتخــاب 

ــی  ــه معرف ــه ب ــی ک ــه منابع ــا مطالع ــی: ب پژوهش

مؤلفه هــای یــک سیســتم پژوهشــی می پردازنــد 

ــتم های  ــی سیس ــای ارزیاب ــه مدل ه ــز مطالع و نی

ــی و  ــام پژوهش ــی نظ ــای اصل ــی، مؤلفه ه پژوهش

شــدند. احصــا  آن  زیرشــاخه های 

انتخــاب شــاخص ها:  انتخــاب شــاخص ها بــا 	 

ــوده  ــر ب ــورد نظ ــل م ــوارد ذی ــر م ــد ب ــه و تأکی توج

ــت: اس

واحدهــای  اثربخشــی  بــه  توجــه  الــف( 
پژوهشــی: بــه منظــور اثربخشــی مراکــز پژوهشــی، 
ســعی شــده اســت شــاخص هایی کــه هــر یــک از 
محورهــای سیســتم  پژوهشــی را اندازه گیــری و بــا 
دیگــر سیســتم های پژوهشــی، مقایســه می کنــد، 
اســناد باالدســتی حــوزه کــه بیانگــر اهــداف و 
راهبردهــای اصلــی علــم و پژوهــش حوزه هــای 
ــای  ــتانداردهای واحده ــز اس ــتند و نی ــه هس علمی
پژوهشــی مــد نظــر شــورای عالــی حوزه هــای 
علمیــه در اعطــای مجــوز  بــه واحدهــای پژوهشــی، 
محــور قــرار گرفتنــد. اســناد باالدســتی حــوزه 
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ــامل: ش
عالــی  شــورای  حــوزه،  چشــم انداز  ســند   .1

علمیــه؛ حوزه هــای 

ــی  ــت های کل ــداف و سیاس ــول، اه ــی، اص 2. مبان

مرکــز  خواهــران،  علمیــه  حوزه هــای  پژوهــش 

ــران؛ ــه خواه ــوزه علمی ــت ح ی مدیر

یــت حوزه هــای علمیــه، مرکــز  3. منشــور مرکــز مدیر

یــت حوزه هــای علمیــه؛ مدیر

عالــی  شــورای  حــوزه،  جامــع  نظام هــای   .4

علمیــه؛ حوزه هــای 

ــای  ــی حوزه ه ــورای عال ــات ش ــه مصوب 5. مجموع

ــه. ــای علمی ــی حوزه ه ــورای عال ــه، ش علمی

ب( قابل اندازه گیری بودن شاخص ها:
ج( سیاست ارتقا و رشددهی به واحدها:

ــرای نهایی ســازی شــاخص ها:  تشــکیل گــروه کانونــی ب

و  اهــداف  طریــق  از  شــاخص ها  انتخــاب  از  پــس 

ــا روش  ــتی، ب ــناد باالدس ــده در اس ــای مطرح ش راهبرده

گــروه کانونــی، از فضــای مطلــع حــوزوی در تکمیــل و 

ــتم های  ــدی سیس ــه در رتبه بن ــاخص هایی ک ــاح ش اص

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــد، اس ــت دارن ــی اهمی پژوهش
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شاخص های ارزیابی

ردیف
محور

اصلی

محور

فرعی
شاخص

واحدمقدار

شاخص
هدف

1

ورودی

)درونداد(

نی
سا

یان
رو

نی

تعدادتعدادجذب�ژوهشگر
تشویقواحدهابهجذب

�ژوهشگرانمستعد

2

سطحتحصیالت

�ژوهشگران

)سطح4یادکپترابهباال(

تعداد
ایجادزمینهارتقایسطح

علمی�ژوهشگران

3

درجهواعتبار�ژوهشگران

)نخبه،استعدادبرتر،

برگزیدهکپتابسال(

تعداد

زمینهسازیجذب

�ژوهشگرانسرآمد

وتشویقارتقای

�ژوهشگران

4

تناسبمیانمدرک

�ژوهشگراندارایتخصص

حوزوییابینرشتهایبا

واحد�ژوهشی

تعدادمدرک

متناسب

فراهمکردنزمینه

ورودتخصصیبه

�ژوهشهایحوزوی

وبهکارگیریهمه

تخصصهایحوزویدر

تولیدوتوسعهعلوم

اسالمیوانسانی

5

ت
یزا

جه
وت

ت
انا

مک
ا

برخورداریازکپتابخانه

تخصصی

تعدادکپتب

تخصصی

تشویقواحدهابه

بهروزرسانیمنابع

�ژوهشیواستفادهاز

منابعجدیدوتخصصی
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ردیف
محور

اصلی

محور

فرعی
شاخص

واحدمقدار

شاخص
هدف

6

ورودی

)درونداد(
ت

یزا
جه

وت
ت

انا
مک

ا

میزاناستانداردبودن

ساختمانوتجهیزات

)اداریو�ژوهشی(

عالی

زمینهسازیرفاه

�ژوهشگران

خوب

متوسط

ضعیف

خیلیضعیف

7
وضعیتوبگاهیا�ایگاه

اطالعرسانیبهلحاظ

فعالیتواستاندارد

عالی

زمینهسازیتسهیم

اطالعاتودانشهای

دینی

خوب

متوسط

ضعیف

خیلیضعیف

8
میزانجذبحمایتهای

مالی)غیرازدولتی(
لایر

تشویقواحدهای

�ژوهشیبهجذبمنابع

غیردولتیوزمینهسازی

استقاللمالیآنها

9

ت(
ری

دی
)م

ند
رای

ف





شی
وه

�ژ
ت

ظار
ون

ی
یز

هر
ام

برن

میزانرعایتقوانینو

مقرراتستاد

عالی

زمینهسازیرعایت

سیاستهای�ژوهشی

مرکزازسویمراکز

خوب

متوسط

ضعیف

خیلیضعیف
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ردیف
محور

اصلی

محور

فرعی
شاخص

واحدمقدار

شاخص
هدف

10

ت(
ری

دی
)م

ند
رای

ف


کیفیتبرنامهریزی

راهبردی

عالی

ارتقایتفکروبرنامهریزی

راهبردی

خوب

متوسط

ضعیف

خیلیضعیف

درصد

اهتمامبیشتربه

�ژوهشبهعنوان

مأموریتاصلیواحدها 11

میزانسهم

اختصاصدادهشدهبه

�ژوهشنسبتبهکل

بودجهواحد

12
وضعیتنیازسنجیدر

فرایندانتخابطرحهای

�ژوهشی

عالی

تشویقواحدهای

�ژوهشیبهنیازسنجیو

سوقدادن�ژوهشهابه

�اسخگوییبهنیازها

خوب

متوسط

ضعیف

خیلیضعیف

13

نسبتتعدادطرحهای

اجراشدهبهتعدادکل

مصوب

درصد
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ردیف
محور

اصلی

محور

فرعی
شاخص

واحدمقدار

شاخص
هدف

14

ت(
ری

دی
)م

ند
رای

ف


وضعیتفرایندنظارتو

ارزیابی�ژوهشی

عالی

زمینهسازیتقویت

فرایندهای�ژوهشو

ارتقایکیفیت�ژوهشها

خوب

متوسط

ضعیف

خیلیضعیف

15

و
ت

ما
خد

نی
یبا

شت
تعداددورههاو�

کارگاههایبرگزارشدهبرای

�ژوهشگرانوکارکپنان

تعداد

فراهمکردنارتقاو

بهروزرسانیدانشو

اطالعاتنیرویانسانی

واحدها

16

تعدادفرصتهای

مطالعاتیایجادشدهبرای

�ژوهشگران

تعداد

تشویقواحدهای

�ژوهشیبهفراهمکردن

فرصتهایمطالعاتی

برایارتقای�ژوهشگران

17

میزانتسهیالتارائهشده

برای�ژوهشگرانوکارکپنان
لایر

بهبودکیفیتزندگیکاری

نیرویانسانیواحدهای

�ژوهشی

میزانرضایتشغلی

�ژوهشگرانوکارکپنان

عالی

بهبودکیفیتزندگیکاری

نیرویانسانیواحدهای

�ژوهشی

خوب

متوسط

ضعیف

خیلیضعیف

18

د(
دا

ون
)بر

ی
وج

خر

ها
ت

الی
فع

جه
تی

ون
ت

وال
ص

مح

تعدادمقاالتعلمی-

ترویجی
افزایشتولیداتعلمیتعدادمقاله

درراستایمأموریت

واحدهاورفعنیازعلمی

جامعه

وزمینهسازیمقدمات

نهضتترجمهبهزبانهای

خارجی

تعدادمقاالتعلمی-

�ژوهشی
تعدادمقاله

تعدادمقالهتعدادمقاالتنمایهشده

تعدادمقاالتبهزبانهای

دیگر
تعدادمقاله
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ردیف
محور

اصلی

محور

فرعی
شاخص

واحدمقدار

شاخص
هدف

19

د(
دا

ون
)بر

ی
وج

خر

ها
ت

الی
فع

جه
تی

ون
ت

وال
ص

مح

تعدادکپتابتعدادکپتابتصنیفی
افزایشتولیداتعلمی

درراستایمأموریت

واحدهاورفعنیازعلمی

جامعه

وزمینهسازیمقدمات

نهضتترجمهبه

زبانهایخارجی

لیفی تعدادکپتابتعدادکپتابتأ

تعدادکپتابتعدادکپتاب)مشترک(

تعدادکپتاببهزبانهای

دیگر
تعدادکپتاب

تعدادکپتاببرگزیدهشده

درکپتابسالحوزه
تعدادکپتاب

تشویقواحدهای

�ژوهشیبهمشارکت

فعالدرکپتابسالو

تولیدآثارفاخر

تعدادکپتاببرگزیدهشده

درکپتابسالکشور
تعدادکپتاب

20

تعدادطرحهایاجراشده

مشترک

تعدادطرح

تشویقهمکاریهای

علمیو�ژوهشهای

گروهی

تعدادطرحهایاجراشده

کالن

تعدادطرح

تعدادطرحهایاجراشده

خرد
تعدادطرح

تعدادتفاهمنامههای21

عملیاتیشدهباسایر

مراکزوسازمانها

تعداد

تشویقبههمکاری

علمیباسایرنهادها

ومراکز

22
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جمع آوری اطالعات واحدها و تحلیل آماری آن ها:

از  یــک  هــر  اطالعــات  مرحلــه  ایــن  در 
واحدهــای پژوهشــی از آغــاز تأســیس تاکنــون 
و  گردآوری شــده  منتخــب  شــاخص های  طبــق 
ــردد.  ــی می گ ــل و ارزیاب ــاری تحلی ــورت آم ــه ص ب
بــه دلیــل کیفی بــودن برخــی شــاخص ها و نیــز 
به ناچــار  شــاخص،  هــر  اســتانداردهای  نبــود 
ایــن تحلیــل بــه صــورت انتزاعــی صــورت خواهــد 
گرفــت و امتیــازی بــه واحدهــا داده نمی شــود. 
ــه دلیــل این کــه ایــن ارزیابــی بــه صــورت اولیــن  ب
بــار صــورت می گیــرد، ارزیابــی براســاس اطالعــات 
هــر واحــد از آغــاز تأســیس صــورت خواهــد گرفت. 
ــار و  ــک ب ــال ی ــر دو س ــی ه ــدی ارزیاب ــل بع مراح

ــود. ــد ب ــر خواه ــال اخی ــات دو س ــق اطالع طب

رتبه بندی واحدها:

در ایــن مرحلــه هــر یــک از واحدهــا نســبت 
ــه دیگــر واحدهــا مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار  ب
می گیرنــد و عــالوه بــر مقایســه واحدهــا در هــر 
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کلیــت  پژوهشــی،  سیســتم  محورهــای  از  یــک 
سیســتم نیــز براســاس امتیازدهــی و وزن دهــی 
ــازات  ــدی امتی ــا و جمع بن ــک از محوره ــر ی ــه ه ب

می گیــرد. صــورت 

فرایند رتبه بندی واحدها
1. وزن دهی به شاخص ها:

اهمیــت  شــاخص ها  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
متفاوتــی نســبت بــه همدیگــر دارنــد و بایــد ضریب 
ــای  ــود، تکنیک ه ــخص ش ــر آن مش ــت و تأثی اهمی
متعــددی بــرای وزن دهــی و رتبه بنــدی شــاخص ها 
بــه کار گرفتــه می شــود. روش وزن دهــی ســاده 
ــه  ــت ک ــی اس ــک وزن ده ــاده ترین تکنی )saw( س
از مهم تریــن مفاهیــم موجــود در تصمیم گیــری 
چندشــاخصه اســت و کاربــرد فراوانــی دارد کــه در 
ــده  ــتفاده ش ــک اس ــن تکنی ــز از ای ــا نی ــن این ج ای

اســت.
وزن دهــی شــاخص ها کــه توســط گــروه کانونــی 
و نخبگانــی انجــام گرفتــه اســت، ابتــدا محورهــای 
اصلــی )منابــع انســانی، امکانــات و تجهیــزات، 
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برنامه ریــزی، محصــوالت و...( بــا هــم مقایســه 
ــه  ــدند ک ــی ش ــدد »0-10« وزن ده ــای ع و برمبن
بــرای هرکــدام از آن هــا وزن متغیــر )مثــاًل بیــن 
3 تــا 5( انتخــاب شــد. ســپس زیرشــاخص های 
هرکــدام از محورهــای اصلــی بــا همدیگــر مقایســه 
و بــر مبنــای همــان وزن متغیــر وزن دهــی شــدند. 
وزن شــاخص های هــر محــور بســته بــه میــزان 
اهمیتــش، بیشــتر یــا کمتــر از وزن متغیــر نخواهــد 
بــود کــه در ایــن صــورت، محورهــای اصلــی نقــش 
در  کــه  دارنــد  را  شــاخص ها  بــه  نســبت  آیینــه 
ــر  ــان وزن متغی ــاخص ها، هم ــی ش ــع وزن نهای واق

انتخاب شــده اســت.

2. تبدیل شاخص های کیفی به کّمی:

»کیفیــت  ماننــد  شــاخص ها  از  برخــی 
رضایــت  »میــزان  یــا  راهبــردی«  برنامه ریــزی 
شــغلی« کیفــی هســتند و مقادیــر کّمــی ندارنــد و 
ــری  ــل اندازه گی ــا قاب ــود ت ــی نم ــا را کّم ــد آن ه بای
تبدیــل  بــرای  مختلفــی  روش هــای  باشــند. 
کّمــی  شــاخص های  بــه  کیفــی  شــاخص های 
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وجــود دارد کــه اســتفاده از مقیــاس دوقطبــی 
می باشــد.  روش هــا  ایــن  معمول تریــن  لیکــرت 
یــازده  مقیــاس  یــک  دوقطبــی  مقیــاس  روش 
ــا جنبــه  ــرای شــاخص های ب نقطــه ای اســت کــه ب
مثبــت و منفــی بــه کار مــی رود. البتــه در ایــن 
ارزیابــی، شــاخصی بــا جنبــه منفــی وجــود نــدارد 
و فقــط از شــکل مثبــت ایــن مقیــاس اســتفاده 

. د می شــو

3. بی مقیاس سازی یا نرمال سازی مقادیر شاخص ها

مقادیــر شــاخص ها، مقیاس هــای متفــاوت و 
ــال،  ــه، ری ــداد صفح ــد تع ــد؛ مانن ــازگاری دارن ناس
ــرت،  ــاس لیک ــده، مقی ــگر جذب ش ــداد پژوهش تع
برخــی  و  بــزرگ  اعــداد  برخــی   . و...  درصــد 
کوچــک هســتند کــه بــا هــم ســازگار نیســتند کــه 
ــازد.  ــن می س ــر را غیرممک ــع مقادی ــه و جم مقایس
لــذا بایــد بــه طریقــی آن هــا را مســتقل از واحدهــا 
ــا بتــوان مقایســه را انجــام داد  اندازه گیــری کــرد ت
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کــه ایــن کار بعــد از جمــع آوری اطالعــات و مقادیــر 
انجــام می شــود. شــاخص ها 

بــرای بی مقیاس ســازی مقادیــر شــاخص ها، 
ایــن  بــه کار مــی رود. در  روش هایــی مختلفــی 
ــر  ــاخص ب ــر ش ــدار ه ــیم مق ــی از روش تقس ارزیاب
ــود.  ــتفاده می ش ــاخص اس ــتون آن ش ــوع س مجم
یعنــی مقــدار هــر شــاخص در یــک مرکــز را بــر 
مجمــوع مقادیــر آن شــاخص در مراکــز همگــن 

تــا بی مقیــاس شــود: می کنیــم 

4. محاسبه امتیاز هر شاخص در هر واحد پژوهشی

بــرای محاســبه امتیــاز هــر شــاخص در هــر 
واحــد پژوهشــی می تــوان عــددی را بــه عنــوان 
ــد  ــاخص ها مانن ــک ش ــرای تک ت ــره ب ــر نم حداکث
ــاس  ــدار بی مقی ــت و در مق ــر گرف ــدد 10 در نظ ع
ــر  ــی حداکث ــود؛ یعن ــرب نم ــاخص ض ــده آن ش ش
نمــره ای کــه همــه واحدهــای پژوهشــی حــق دارند 
بــه آن دســت یابنــد. ســپس آن را در ضریــب )وزن( 
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خــود ضــرب نمــود تــا امتیــاز هــر شــاخص در 
ــه دســت آیــد. البتــه بــدون  هــر واحــد پژوهشــی ب
ضــرب در عــدد مفــروض نیــز می تــوان مقــدار 
ــم  ــا ه ــود و ب ــرب نم ــده را در وزن ض بی مقیاس ش

ــود. ــه نم مقایس

5. محاسبه امتیاز نهایی هر واحد پژوهشی

همــه  وزن دار  امتیــاز  محاســبه  از  پــس 
می تــوان  پژوهشــی،  واحــد  هــر  در  شــاخص ها 
امتیــاز مجموعــی هــر  و  آن هــا را جمــع نمــود 
واحــد پژوهشــی را مشــخص کــرد و امتیــاز نهایــی 
هــر  نمــود.  رتبه بنــدی  و  مقایســه  را  واحدهــا 
ــود،  ــداف خ ــب اه ــد حس ــت می توان ــد معاون چن
ــاس  ــره کل، براس ــاس نم ــه براس ــر مقایس ــالوه ب ع
نیــز  شــاخص ها  حتــی  یــا  محورهــا  تک تــک 
ــن  ــد. همچنی ــدی نمای ــه و رتبه بن ــا را مقایس آن ه
می توانــد دســته ای از شــاخص ها را بــه عنــوان 
انتخــاب نمــوده  شــاخص کالن ماننــد کارایــی 
به دســت آوردن  بــرای  مثــاًل  نمایــد.  مقایســه  و 
ــای  ــر ورودی ه ــوان مقادی ــا، می ت ــی واحده کارای
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ــانی،  ــروی انس ــداد نی ــا )تع ــی نهاده ــا یعن واحده
ــات و...(  ــزان امکان ــی، می ــای فیزیک ــه، فض بودج
ــپس  ــت آورده و س ــه دس ــتقل ب ــورت مس ــه ص را ب
الگــو،  از  را  ســتاد ها  بــه  مربــوط  شــاخص های 
اســتخراج نمــوده و براســاس یکــی از فرمول هــای 
ــی وزن دهــی و محاســبه و مقایســه  محاســبه کارای

ــد. نمای
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تشویقارتقای

�ژوهشگران

4

تناسب

میانمدرک

�ژوهشگران

دارایتخصص

حوزوییابین

رشتهایباواحد

�ژوهشی

تعداد

مدرک

متناسب

3

فراهمکردن

زمینهورود

تخصصیبه

�ژوهشهای

حوزویو

بهکارگیریهمه

تخصصهای

حوزویدر

تولیدوتوسعه

علوماسالمیو

انسانی
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ردیف
محور

اصلی

محور

فرعی

ضریب

)5-1(
شاخص

واحد

مقدار

شاخص

ضریب

)5-1(
هدف

5

د(
دا

ون
در

ی)
ود

ور

ت
یزا

جه
وت

ت
انا

مک
ا

2-1

برخورداری

ازکپتابخانه

تخصصی

تعدادکپتب

تخصصی
2

تشویقواحدها

برایبهروزرسانی

منابع�ژوهشی

واستفادهاز

منابعجدیدو

تخصصی

6

میزان

استانداردبودن

ساختمانو

تجهیزات)اداریو

�ژوهشی(

عالی

1
زمینهسازیرفاه

�ژوهشگران

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی

ضعیف

7

وضعیت

وبگاهیا�ایگاه

اطالعرسانیبه

لحاظفعالیتو

استاندارد

عالی

1

زمینهسازی

تسهیماطالعات

ودانشهای

دینی

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی

ضعیف

8

میزانجذب

حمایتهایمالی

)غیرازدولتی(

2لایر

تشویق

واحدهای

�ژوهشیبه

جذبمنابع

غیردولتیو

زمینهسازی

استقاللمالی

آنها
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ردیف
محور

اصلی

محور

فرعی

ضریب

)5-1(
شاخص

واحد

مقدار

شاخص

ضریب

)5-1(
هدف

9

ت(
ری

دی
)م

ند
رای

ف

شی
وه

�ژ
ت

ظار
ون

ی
یز

هر
ام

برن

3-2

میزانرعایت

قوانینومقررات

ستاد

عالی

2

زمینهسازی

رعایت

سیاستهای

�ژوهشیمرکزاز

سویمراکز

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی

ضعیف

10
کیفیت

برنامهریزی

راهبردی

عالی

3

ارتقایتفکر

وبرنامهریزی

راهبردی

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی

ضعیف

2درصد

به اهتمامبیشتر

امر�ژوهشبه

عنوانمأموریت

اصلیواحدها 11

میزانسهم

اختصاصداده

شدهبهامر

�ژوهشنسبت

بهکلبودجه

واحد
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ردیف
محور

اصلی

محور

فرعی

ضریب

)5-1(
شاخص

واحد

مقدار

شاخص

ضریب

)5-1(
هدف

12

وضعیت

نیازسنجیدر

فرایندانتخاب

طرحهای

�ژوهشی

عالی

3

تشویق

واحدهای

�ژوهشیبه

نیازسنجیو

سوقدادن

�ژوهشهابه

�اسخگوینیازها

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی

ضعیف

13

نسبتتعداد

طرحهای

اجراشدهبه

تعدادکلمصوب

2درصد

14
وضعیتفرایند

نظارتوارزیابی

�ژوهشی

عالی

3

زمینهسازی

تقویت

فرایندهای

�ژوهشو

ارتقایکیفیت

�ژوهشها

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی

ضعیف

15

نی
یبا

شت
و�

ت
ما

خد

2-1

تعداددورهها

وکارگاههای

برگزارشدهبرای

�ژوهشگرانو

کارکپنان

تعداد
2

فراهمکردن،ارتقا

وبهروزرسانی

دانشواطالعات

نیرویانسانی

واحدها

16

تعداد

فرصتهای

مطالعاتی

ایجادشدهبرای

�ژوهشگران

تعداد
1

تشویق

واحدهای

�ژوهشیبه

فراهمکردن

فرصتهای

مطالعاتی

برایارتقای

�ژوهشگران
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ردیف
محور

اصلی

محور

فرعی

ضریب

)5-1(
شاخص

واحد

مقدار

شاخص

ضریب

)5-1(
هدف

17

میزانتسهیالت

ارائهشدهبرای

�ژوهشگرانو

کارکپنان

1لایر

بهبودکیفیت

زندگیکارینیروی

انسانیواحدهای

�ژوهشی

میزانرضایت

شغلی

�ژوهشگرانو

کارکپنان

عالی

2

بهبودکیفیت

زندگیکارینیروی

انسانیواحدهای

�ژوهشی

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی

ضعیف

18

د(
دا

ون
)بر

ی
وج

خر




ها
ت

الی
فع

جه
تی

ون
ت

وال
ص

مح

5-4

تعدادمقاالت

علمی-ترویجی

تعداد

مقاله
4

افزایشتولیدات

علمیدرراستای

مأموریت

واحدهاورفعنیاز

علمیجامعه

وزمینهسازی

مقدماتنهضت

ترجمهبه

زبانهایخارجی

تعدادمقاالت

علمی-�ژوهشی

تعداد

مقاله
5

تعدادمقاالت

نمایهشده

تعداد

مقاله
4

تعدادمقاالتبه

زبانهایدیگر

تعداد

مقاله
4
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ردیف
محور

اصلی

محور

فرعی

ضریب

)5-1(
شاخص

واحد

مقدار

شاخص

ضریب

)5-1(
هدف

19

تعدادکپتاب

تصنیفی

تعداد

کپتاب
افزایشتولیدات4

علمیدرراستای

مأموریت

واحدهاورفعنیاز

علمیجامعه

وزمینهسازی

مقدماتنهضت

ترجمهبه

زبانهایخارجی

تعدادکپتاب

لیفی تأ

تعداد

کپتاب
5

تعدادکپتاب

)مشترک(

تعداد

کپتاب
4

تعدادکپتاببه

زبانهایدیگر

تعداد

کپتاب
4

تعدادکپتاب

برگزیدهشدهدر

کپتابسالحوزه

تعداد

کپتاب
5

تشویق

واحدهای

�ژوهشیبه

مشارکتفعال

درکپتابسالو

تولیدآثارفاخر

تعدادکپتاب

برگزیدهشده

درکپتابسال

کشور

تعداد

کپتاب
5

20

تعدادطرحهای

اجراشده

مشترک

تعدادطرح
4

تشویق

همکاریهای

علمیو

�ژوهشهای

گروهی

تعدادطرحهای

اجراشدهکالن

تعدادطرح
5

تعدادطرحهای

اجراشدهخرد
تعدادطرح

4

21

تعداد

تفاهمنامههای

عملیاتیشده

باسایرمراکزو

سازمانها

4تعداد

تشویقبه

همکاریعلمی

باسایرنهادها

ومراکز
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ردیف
محور

اصلی

محور

فرعی

ضریب

)5-1(
شاخص

واحد

مقدار

شاخص

ضریب

)5-1(
هدف

22

تعداد�روژههای

انجامشدهکه

بهسفارش

نهادهاینظام

بودهاست.

4تعداد

سوقدادنمراکز

به�اسخگویی

بهنیازهاینظام

اسالمی

23

تعدادبرگزاری

همایشهای

علمیملی

تعداد

5همایش

فراهمسازی

مشارکت

واحدهای

�ژوهشیدر

مجامععلمی

تعدادبرگزاری

همایشهای

علمیبینالمللی

تعداد

5همایش

فراهمسازی

مشارکت

واحدهای

�ژوهشیدر

مجامععلمی

24

تعدادجوایزو

نشانهایعلمی

اخذشده

تعداد

جایزهو

نشان

5

فراهمسازی

مشارکت

واحدهای

�ژوهشیدر

مجامععلمیو

تولیدآثارفاخر

25

تعدادبرگزاری

کرسیهای

نظریه�ردازی

تعداد

کرسی
5

تشویقواحدها

بهنوآوریو

نظریه�ردازی

تعدادبرگزاری

کرسیهاینقد

تعداد

4کرسی

تعدادبرگزاری

کرسیهای

نوآوری

تعداد

کرسی
4
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ردیف
محور

اصلی

محور

فرعی

ضریب

)5-1(
شاخص

واحد

مقدار

شاخص

ضریب

)5-1(
هدف

26
تعدادنظریههای

تولیدشده

تعداد

نظریه
5

زمینهسازیتولید

نظریاتدرعلوم

اسالمیانسانی

27

تعدادنشریه

علمی-�ژوهشی

تعداد

5نشریه

افزایشآثار

ومحصوالت

علمیدرراستای

مأموریتهای

حوزه

تعدادنشریه

علمی-ترویجی

تعداد

4نشریه

تعدادنشریه

علمی-تخصصی

تعداد

نشریه
4

28

شی
وه

�ژ
ی

ها
مد

درآ

4
میزاندرآمدهای

�ژوهشی
4لایر

تشویقمراکز

بهتجاریسازی

�ژوهشها

مراحل انجام ارزیابی
ارزیابــی واحد هــای پژوهشــی طــی مراحــل 

زیــر انجــام می شــود:
1. گردآوری اطالعات و مقادیر شاخص ها؛

2. کنترل صحت و راستی آزمایی اطالعات؛

3. تحلیل آماری هر یک از واحدها؛
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4. دســته بندی  مراکــز و بی مقیاس ســازی مقادیــر 

بــه تفکیــک؛

5. محاسبه امتیاز هر شاخص؛

6. محاسبه امتیاز نهایی هر مرکز؛

7. مقایسه و رتبه بندی؛

8. تحلیل اطالعات و تنظیم گزارش نهایی.

این گزارش در سه بخش تنظیم می گردد.
ــه واحــد پژوهشــی براســاس  بخــش اول: پیشــنهاد رتب

ــه  ــه کمیت ــی ب ــد پژوهش ــابی واح ــازات اکتس امتی
اعتباربخشــی؛1

ضعــف،  قــوت،  نقــاط  تعییــن  دوم:  بخــش 

پژوهشــی؛ واحــد  تهدیــدات  و  فرصت هــا 
پیشــنهادی  راهکارهــای  تبییــن  بخــش ســوم: 

ــرای بهبــود و ارتقــای وضعیــت واحــد پژوهشــی. ب

کمیته ارزیابی
ــرد  ــا و عملک ــنجی فعالیت ه ــی و اعتبارس بررس
شــاخص های  براســاس  پژوهشــی  واحدهــای 

1  . اعضــا و وظایــف کمیتــه اعتباربخشــی براســاس دســتورالعمل مشــخص 
ــد. ــد ش خواه
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توســط  آیین نامــه  ایــن   6 مــاده  در  منــدرج 
کمیتــه ای کــه بــه ایــن منظــور بــا اعضــا و وظایــف 
زیــر در معاونــت پژوهــش تشــکیل مــی گــردد، 

ــرد. ــی گی ــام م انج
الف( اعضای کمیته:

1. مدیــر اداره مراکــز و امــور پژوهشــی )رئیــس 

کمیتــه(؛

2. کارشناس مسئول مراکز پژوهشی) دبیرکمیته(؛

3. ســه نفــر از کارشناســان مســئول و یــا کارشناســان 

ادارات متبوعــه معاونــت پژوهــش.

تبصــره1 : کمیتــه مــی توانــد حســب اقتضــا از 

کارشناســان و نماینــدگان واحدهــای پژوهشــی 
ــد. ــوت کن ــه دع ــرکت در کمیت ــرای ش ب

تبصــره 2 : جلســات کمیتــه بــا حضــور حداقــل دو 

ســوم اعضــا رســمیت مــی یابــد و تصمیم هــای آن 
بــا رأی موافــق بیــش از نصــف اعضــای حاضــر بــه 

تصویــب مــی رســد.
ب( وظایف کمیته:

ــی از  یافت ــای در ــنجی گزارش ه ــی و اعتبارس 1. بررس

واحدهــای پژوهشــی؛
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ــای  ــای واحده ــا و فعالیت ه ــه ه ــی برنام 2. وزن ده

یافتــی از واحدهــا  پژوهشــی براســاس مســتندات در

ــازات شــاخص ها؛ ــا جــدول امتی ــق آن ب و تطبی

3. تعیین امتیاز و رتبه واحد پژوهشی؛

ــه  ــدی ب ــی و رتبه بن یاب ــج ارز ــزارش نتای ــه گ 4. ارائ

ــش؛ ــاون پژوه مع

5. ارائــه پیشــنهاد و راهکارهــای اصالحــی و ارتقایــی 

ــه واحدها. ب


