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�پیشگفتار

انقــاب  �پیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســامی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب نا�ذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــامی  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  اصــاح،  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 مشــکات و معضــات ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.

دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تاش 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 �پیش

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 عاقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه
بــرای  کارآمــد  ابــزاری  اینترنــت  و  مجــازی  فضــای 
سرعت بخشــی بــه رونــد مدیریــت و برنامه ریــزی پژوهشــی 
برخــی  می تــوان  ظرفیــت  ایــن  از  اســتفاده  بــا  اســت. 
فرایندهــای کاغــذی یــا نیــاز بــه جلســات را حــذف کــرد؛ 
از  بخشــی  می تــوان  ســامانه  ها  از  اســتفاده  بــا  هم چنیــن 
پیشــنیه یابی ها را انجــام داده و از کارهــای تکــراری جلوگیــری 
نیازهــای  اســتخراج  آن  کاربردهــای  از  دیگــر  یکــی  کــرد، 
ــی و  ــاس طراح ــت. براین اس ــامانه اس ــیله س ــه  وس ــی ب پژوهش
اجــرای ســامانه ملــی نیازهــا و اولویت هــای پژوهــش دینــی در 

قــرار گرفــت.  برنامه هــای مدیریــت مطالعــات 
تـوان  از  اسـتفاده  بـرای  اسـت  فرصتـی  یادشـده  سـامانه 
غیردولتـی  و  دولتـی  مراکـز  و  )مؤسسـات  دسـتگاه ها  علمـی 
و  حـوزوی  )پژوهشـگران  صاحب نظـران  و  ذی صـاح( 
دانشـگاهی( بـرای رصـد روزآمد کاسـتی ها و نیازها در گسـتره 
و  جهت بخشـی  و  روزآمدتـر  برنامه ریـزی  زمینـۀ  کـه  دیـن 
به هنگام سـازی پژوهش هـا را فراهـم می سـازد. سـامانه  نیازهـا 
و اولویت هـای پژوهشـی دینـی بـا هـدف شناسـایی نیازهـای 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح سامانه نیازها و اولویت های پژوهش دینی10

پژوهشـی کشـور در رشـته ها و میان رشـته های مختلف دانشی 
عناویـن  بـه  آن  تبدیـل  و  تحلیـل  ویرایـش،  ذخیره سـازی،  و 
پژوهشـی و اولویت دهـی به آن هـا و ارائه اولویت های پژوهشـی 

می شـود. طراحـی  پژوهشـگران  و  محّققـان  بـه 
شناســایی  سیستمی شــدن  باعــث  نه تنهــا  ســامانه 
تقاضاهــای پژوهشــی )از مســیر فراینــد نیازســنجی پژوهشــی( 
نیازســنجی،  اجــرای  در  انســجام  باعــث  بلکــه  می شــود، 
دقــت در تولیــد محتــوا، نشــر ســریع و آســان، ســرعت در 
به روزرســانی  و  هزینه هــا  برخــی  کاهــش  و  پــروژه  اجــرای 
ــی  ــامانه تمام ــود. در س ــی می ش ــنجی های قبل ــان نیازس آس
ــا ورود و  ــد نیازســنجی از فراخــوان اجــرای نیازســنجی ت فراین
ثبــت نــام کاربــر )پژوهشــگر و ...( بــه ســامانه، ارزیابــی، رد یــا 
قبــول موضــوع پیشــنهادی و نیــز قرارگرفتــن عنــوان در چرخــۀ 
ــارکت  ــا مش ــامانه و ب ــق س ــی از طری ــی و اولویت ده اولویت یاب
کاربــران و متخصصــان انجــام خواهــد شــد. هم چنیــن آمارهــا 

ــد. ــد ش ــت خواه ــه مدیری ــن برنام ــط ای توس

اهداف طرح
هدف اصلی

بــرای  وب  تحــت  و  جامــع  نرم افــزاری  بــه  دســتیابی 
اســتخراج نیازهــا و اولویت هــای پژوهشــی و عرضــه بــه جامعــه 

علمــی- پژوهشــی.
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اهداف فرعی
ســمت .   بــه  دینــی  و  حــوزوی  پژوهش هــای  هدایــت 

پژوهشــی؛ اولویت هــای 

ــبهات( و .   ــش ها، ش ــه )پرس ــی جامع ــای پژوهش ــایی نیازه شناس

نظــام اســامی در حــوزۀ دیــن؛

اولویت گذاری نیازهای پژوهشی حوزه دین؛.  

رصــد روزآمــد و الکترونیکــی کاســتی ها و نیازهــا در حــوزۀ .  

ــن؛ دی

دسترســی کاربــران در ســطوح مختلــف درون حــوزوی )اســاتید، .  

ــی  ــتگاه های مل ــوزوی )دس ــاب( و برون ح ــران و ط صاحب نظ

ــا و  ــه نیازه ــل( ب ــایر مل ــران و س ــردم ای ــم از م ــی اع و بین الملل

ــن. ــوزۀ دی ــای ح اولویت ه

ویژگی های سامانه
و  کاغــذی  روال  تبدیــل  ســامانه،  ویژگــی  مهم تریــن 
ــی  ــا و اولویت ده ــه نیازه ــی ب ــنجی و اولویت ده ــنتی نیازس س
ویژگــی  ایــن  کنــار  در  اســت.  الکترونیکــی  و  سیســتمی 
ــئله،  ــان مس ــه بی ــکان ارائ ــد ام ــواردی مانن ــوان م ــی می ت اصل
لینک دهــی بــه کارهــای مشــابه، پیشــینه یابی سیســتمی، 
ثبــت پــروژه بــرای افــراد حقیقــی و حقوقــی، انتشــار مــوردی 

نیازهــای شناسایی شــده و ... را نیــز مطــرح کــرد.
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قلمرو سامانه
قلمرو موضوعی: حوزۀ دین؛   

قلمرو جغرافیایی: در سطح ملی و فراملی.   

خروجی ها، دستاوردها و نتایج مورد انتظار
بــا طراحــی و تدویــن مطلــوب طــرح یادشــده و بــا اجــرای 
و  نیازســنجی  فراینــد  تمامــی  مــی رود  انتظــار  آن،  بهینــه 
اولویت دهــی بــه نیازهــای پژوهشــی بــه صــورت سیســتمی و از 
طریــق ســامانه انجــام شــود؛ هم چنیــن برخــی دســتاوردهای 
دیگــر ایــن ســامانه افزون بــر فوایــد و دســتاوردهای نیازســنجی 

خــارج از ســامانه عبــارت اســت از: 
عرصه  هــای .   در  پژوهشــی  فعــاالن  و  متقاضیــان  شناســایی 

؛ مختلــف

ــز و .   ــگاه ها، مراک ــش )پژوهش ــع پژوه ــک جام ــه بان ــتیابی ب دس

ــی(؛ ــن پژوهش ــگران، عناوی ــی، پژوهش ــات پژوهش مؤسس

ــاس .   ــی براس ــای پژوهش ــینه نیازه ــد پیش ــت و رص ــایی، ثب شناس

ــر؛ ــی دیگ ــای اطاعات ــه درگاه ه ــامانه ب ــال س اتص

امــکان ثبــت بیــان مســئله بــرای نیازهــای شناسایی شــده و .  

ــی آن؛ ــینه علم ــا پیش ــنهادی ب ــاز پیش ــاوت نی ــن تف تبیی

ــری از .   ــازمان ها و جلوگی ــا س ــراد ی ــرای اف ــروژه ب ــت پ ــکان ثب ام

ــوازی کاری؛ م
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دستیابی به نیازهای پژوهشی فرارشته ای و میان رشته ای؛.  

به روزرسانی مستمر نیازسنجی ها؛.  

اطاع از فرایند تأمین نیازها؛.  

ــا .   ــت ت ــازی نیس ــده )نی ــای شناسایی ش ــوردی نیازه ــار م انتش

اتمــام نیازســنجی یــک دانــش و تبدیــل آن بــه کتــاب منتظــر بــود، 

ــیر را  ــن مس ــد ای ــتقل می توان ــورت مس ــه ص ــوع ب ــر موض ــه ه بلک

طــی کنــد و نشــر یابــد(.

عملکرد نرم افزار
سه نوع نیازسنجی در این سامانه صورت می گیرد:

نیازسنجی دانشی؛.  

نیاز سنجی سازمانی؛.  

نیازسنجی استانی..  

ــک  ــف ی ــه تعری ــنجی ها در مرحل ــن نیازس ــدام از ای ــر ک ه
نیازســنجی و چرخــه تأییــد آن تفاوت هایــی بــا دیگــری دارنــد 

ــود. ــان می ش ــه بی ــه در ادام ک
نیازسنجی دانشی

ــد  ــنجی جدی ــک نیازس ــت ی ــه در ثب ــه ای ک ــات اولی اطاع
ــد از: ــت عبارتن الزم اس

عنوان؛.  

یان؛.   مجری یا مجر

ناظر یا ناظران؛.  

کارگروه متخصصان )سه یا پنج نفر(؛ .  
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کارگروه اساتید )سه یا پنج نفر(؛.  

همکاران؛.  

جزئیــات طــرح تفصیلــی براســاس طــرحRFP  موجــود در .  

یــزی؛ برنامه ر و  مطالعــات  یــت  مدیر

شاخص های اولویت گذاری متناسب با نوع نیازسنجی؛ .  

نظام موضوعات. .  

چرخــه شــروع یــک نیازســنجی بــا نوشــتن طــرح و تصویب 
آن آغــاز می شــود، ســپس مجــری، ناظــر و اعضــای کارگــروه 
متخصصــان و اســاتید انتخــاب می شــوند. در مرحلــه بعــد 
ســاختار درختــی آن نیازســنجی براســاس طــرح تفصیلــی 
ــب می رســد. هم چنیــن  ــه تصوی ــه و در کارگــروه اســاتید ب تهی
ماک هــای اولویت گــذاری توســط ایــن اســاتید انتخــاب و 
تأییــد می شــود و پــس از ثبــت ایــن اطاعــات، نیازســنجی در 

ــود. ــاز می ش ــمی آغ ــورت رس ــه ص ــش ب آن دان
دریافت نیازها و عناوین پژوهشی 

مسیرهای جمع آوری اطاعات به شرح ذیل است:
ــات .   ــام، مؤسس ــتگاه های نظ ــامل دس ــی )ش ــخاص حقوق اش

ــی(؛ ــطح مل ــی و ... در س ــی و آموزش پژوهش

صاحب نظــران، .   اســاتید،  )شــامل  حقیقــی  اشــخاص 

و...(؛ پژوهشــگران 

مجری یا مسئول نیازسنجی دانشی؛.  

ــل .   ــه و تحلی ــی و تجزی یاب ــروه ارز ــی کارگ ــنهادهای احتمال پیش

ــات. اطاع



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

15 طرح سامانه نیازها و اولویت های پژوهش دینی

چگونگــی ایجــاد انگیــزه و بــه روز نگه داشــتن ســامانه 
نیازمنــد طــرح مســتقل، تصویــب آیین نامه هــای ســازمانی 
ــت  ــش و مدیری ــت پژوه ــمت های معاون ــر قس ــت دیگ و حمای
حــوزه علمیــه را دارد؛ بــا تصویــب مزایــا، حمایت هــا و الزامــات، 

ــود.  ــتر می ش ــی بیش ــز پژوهش ــگران و مراک ــزه پژوهش انگی
ــته  ــود دو دس ــت می ش ــه ثب ــن مرحل ــه در ای ــی ک اطاعات

ــاری. ــی و اختی ــت، الزام اس
اطاعات الزامی عبارتند از:

 . عنوان پیشنهادی؛

 . پیشنهاد جایگاه در نظام موضوعات؛

 . قالــب پیشــنهادی؛ قالب هــا عبارتنــد از:  . مقالــه علمــی 

ــطح    ــامل س ــه  ش ــی(؛  . پایان نام ــی و ترویج ــامل پژوهش )ش

)کارشناســی ارشــد( و ســطح   )دکتــری(؛  . کتــاب؛  . کرســی 

ــردازی(؛  .  ــه پ ی ــی نظر ــد، کرس ــی نق ــامل کرس ــی )ش آزاداندیش

ــنامه. ــی؛  . درس ــرح پژوهش ط

 . تبین مسئله؛ )بین 0  تا 0   کلمه(

 . نمایه ها؛

 . اولویت دهی به موضوع؛

 . آیــا از پژوهــش در مــورد ایــن موضــوع حمایــت مــادی/ معنــوی 

می کنیــد؛

ــا نــام خــود شــما در اختیــار  یــد ایــن موضــوع ب ــا تمایــل دار  . آی

دیگــران قــرار بگیــرد؛

 . محرمانه- عادی؛
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اطاعات اختیاری عبارتند از:
 . مســتندات )اعــم از فایل هایــی کــه بــه شــناخت بهتــر موضــوع 

ــته  ــرح نگاش ــن ط ــرای ای ــه ب ــی ک ــرح تفصیل ــا ط ــد ی ــک می کن کم

شــده اســت(؛

 . پیشینه؛

 . تفاوت عنوان حاضر با عنوان های مشابه؛

 . منبع این پیشنهاد یا راه کشف نیاز؛

 . توضیحات.

پاالیش و تجزیه و تحلیل داده ها ) ارزیابی نیازها(

ارزیابی عناوین در هفت مرحله انجام می شود.
مرحلــه اول: اگــر موضوعــی توســط کاربــران ثبــت شــود، 

در کارتابــل مجــری، ایــن موضوعــات جدیــد نمایــش داده مــی 
ــورد  ــه را در م ــد اولی ــی و تأیی ــنجی بررس ــری نیازس ــود. مج ش
هــر موضــوع و مســائل پیرامونــی آن انجــام می دهــد و اگــر نیــاز 
ــه باشــد آن را اصــاح می کنــد. درصورتی کــه  ــه اصــاح اولی ب
مجــری عنوانــی را رد کنــد، دلیــل رد آن را بیان کــرده و موضوع 
ــد  ــخیص ده ــری تش ــر مج ــن اگ ــود. هم چنی ــی می ش بایگان
ــا دانــش  ــه نیازســنجی ی ــوط ب ــگاه مرب موضــوع از جهــت جای
ــوع  ــد، موض ــر ده ــوع را تغیی ــگاه موض ــت و جای ــری اس دیگ
ــان  ــری هم ــل مج ــه پن ــده و ب ــارج ش ــری خ ــن مج ــل ای از پن
نیازســنجی منتقــل می  شــود و اگــر موضــوع توســط خــود 

مجــری ثبــت شــده باشــد، ایــن مرحلــه الزم نیســت.
ــا پنــج نفــر از متخصصــان هــر دانــش  مرحلــه دوم: ســه ی
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ــوان همــکار در ســامانه ثبــت می شــوند  ــه عن ــی ب ــرای ارزیاب ب
و هــرگاه موضوعــی بــه ســایت افــزوده شــود و توســط مجــری 
تأییــد اولیــه بیابــد، لینکــی از ایــن عنــوان بــه صــورت اعــان 
در صفحــه مخصــوص آنهــا نمایــش داده می شــود ایــن گــروه 
یــک هفتــه فرصــت ثبــت نظــر بــرای هــر موضــوع دارنــد و پــس 
ــه  ــا س ــر ی ــه نف ــر از س ــا )دو نف ــت آنه ــر اکثری ــه اگ ــک هفت از ی
ــن  ــد، عنــوان در ای نفــر از پنــج نفــر( موضــوع را بررســی کردن
مرحلــه نهایــی شــده و نیــازی بــه ثبــت نظــر دیگــران نیســت.

وظایف گروه متخصصان عبارت است از: 
)پژوهشی شــدن .   عناویــن  درست  ســازی  یــا  عنــوان  تأییــد 

عناویــن(؛

تعیین یا تأیید قالب پژوهشی موضوع پژوهش؛.  

یرشاخه های دانشی؛.   قراردادن موضوع در ز

تعیین اولویت برای هر موضوع..  

نظــرات  دانشــی  نیازســنجی  مجــری  ســوم:  مرحلــه 

کارگــروه  اختیــار  در  و  کــرده  جمع بنــدی  را  متخصصــان 
می دهــد. قــرار  متخصــص  اســاتید 

مرحلــه چهــارم: کارگــروه اســاتید هــر دانــش )متشــکل از 

ــه تأییــد نهایــی عناویــن اقــدام  ــا پنــج اســتاد( نســبت ب ســه ی
کــرده و نظــر نهایــی خــود را در قالــب قبــول، رد و اصــاح )بــا 
ذکــر جزئیــات( ثبــت می کننــد. ایــن گــروه یــک هفتــه فرصــت 
ثبــت نظــر بــرای هــر موضــوع دارنــد و پــس از یــک هفتــه اگــر 
ــا ســه نفــر از پنــج نفــر(  ــت آن هــا )دو نفــر از ســه نفــر ی اکثری
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ــی  ــه نهای ــن مرحل ــوان در ای ــد، عن ــوع را بررســی کردن موض
شــده و نیــازی بــه ثبــت نظــر دیگــران نیســت.

ــری  ــه مج ــاتید ب ــر اس ــه نظ ــن مرحل ــم: در ای ــه پنج مرحل

بــه  نیــاز  عنــوان  صورتی کــه  در  می شــود؛  داده  نمایــش 
ــاح  ــاتید اص ــه اس ــا هم ــد ی ــته باش ــتندات داش ــل مس تکمی
خاصــی را بیــان کــرده باشــند، مجــری نواقــص کار را برطــرف 
ــنهاد  ــدون پیش ــوع را ب ــاتید موض ــه اس ــد. درصورتی ک می کن
ــه  ــرده و ب ــد ک ــز تأیی ــری نی ــند مج ــرده باش ــد ک ــاح، تأیی اص
تمامــی  جانــب  از  رد  صــورت  در  مــی رود،  ششــم  مرحلــه 
ــد. ــی می کن ــوع را بایگان ــن موض ــده ای ــری پرون ــاتید، مج اس

مرحلــه پنجــم: تأییــد ناظــر علمــی: ناظــر علمــی وظیفــه 

ارزیابــی نهایــی هــر عنــوان را بــر عهــده دارد. ســامانه، گــزارش 
ــی  ــر علم ــخصی ناظ ــه ش ــه صفح ــل را ب ــل قب ــه مراح و نتیج
ــه  ــبت ب ــش را نس ــر خوی ــی، نظ ــر علم ــد. ناظ ــال می کن ارس
ــه صفحــه  ــن اعــام کــرده و از طریــق ســامانه ب یکایــک عناوی
ــد،  ــاح نباش ــه اص ــاز ب ــه نی ــد و چنان ک ــه می ده ــری ارائ مج

ــد. ــام می کن ــی را اع ــت نهای ثب
و  مطالعــات  مدیریــت  نهایــی  تأییــد  ششــم:  مرحلــه 

ــت  ــتقر در مدیری ــنجی، مس ــناس نیازس ــزی: کارش ــه ری برنام
و  مجــری  کــه  پروژه هایــی  در  برنامه ریــزی  و  مطالعــات 
ــه دارد  ــت و وظیف ــی اس ــر روش ــتقل دارد، ناظ ــگر مس پژوهش
از لحــاظ ظاهــری و روش انجــام پژوهــش، ثبــت یــک عنــوان 
ــد و  ــرل کن ــنجی کنت ــه نیازس ــی و آیین نام ــرح تفصیل ــا ط را ب
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ــا درخواســت اصــاح آن  در صــورت نیــاز آن را اصــاح کنــد ی
را بــرای مجــری بفرســتد و مجــری براســاس درخواســت ناظــر 
روشــی آن موضــوع را اصــاح کنــد. پــس از تأییــد نهایــی ناظــر 
روشــی، موضــوع در ســامانه بــه صــورت رســمی انتشــار یافتــه 

در اختیــار پژوهشــگران قــرار می گیــرد.
ــه صــورت مرتــب موضوعــات ثبت شــده      مجــری وظیفــه دارد ب

در ســامانه را از جهــت تکراری بــودن بررســی کنــد. هم چنیــن 

اطاعاتــی  بانک هــای  دیگــر  بــا  ســامانه  آن کــه  از  پــس 

همسان ســازی شــد، درصورتی کــه موضوعــی بــا عنــوان 

مشــابه در آن بانک هــا اضافــه شــود هشــداری مبنــی بــر یافتــن 

پیشــینه جدیــد بــرای مجــری ارســال می شــود تــا تفــاوت بیــان 

ــا موضــوع کارشــده بررســی کنــد و تأییــد  مســئله حاضــر را ب

ــا  ــت ی ــی اس ــان باق ــوع هم چن ــن موض ــه ای ــاز ب ــه نی ــد ک کن

ــی را در   عنوان
ً
ــددا ــا مج ــد ی ــی کن ــوع را بایگان ــه موض این ک

ــد. ــرار ده ــی ق یاب ــی و ارز ــه بررس چرخ

ارائه عناوین پژوهشی

و  شنــاسـایی شـــده  نیــازهـــای  معـــرفی  و  ارائــه 
اولویت گذاری شــده بایــد بــه شــکلی باشــد کــه بــرای مخاطــب 
و کاربــران جذابیــت داشــته باشــد و باعــث عاقه منــدی آن هــا 

در مراجعــه بــه ســامانه شــود.
عناویــن پژوهشــی بــه ســه صــورت در اختیــار بهره بــرداران 

قــرار مــی گیــرد:
 به صورت جست وجوی ساده یا پیشرفته از صفحه اول سایت؛.  
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به صورت درختی در صفحه هر نیازسنجی؛ .  

ــا .   ــا ب ــه نمایه ه ــی ک ــا و ارتباط ــمت نمایه ه ــتفاده از قس ــا اس ب

ــد: ــات دارن موضوع

ین موضوعات ثبت شده در سامانه؛     جدیدتر

ین موضوعات ثبت شده در سامانه؛    پربازدیدتر

ــجویان،  ــاب، دانش ــد از: ط ــن عبارتن ــرداران عناوی بهره ب
ــدارس  ــی، م ــات پژوهش ــگاه ها و مؤسس ــگران، پژوهش پژوهش

حوزه هــای علمیــه و ...؛
اشــخاص یادشــده پــس از عضویــت در ســایت می تواننــد 
اقــدام بــه اخــذ رســمی عناویــن نماینــد؛ بــا ایــن توضیــح کــه 
عنــوان یادشــده بــه نــام شــخص ثبــت شــده و از وی خواســته 
می شــود بــه  منظــور اطــاع از نیازهــای برطرف شــده، تــا 
ــص،  ــاتید متخص ــروه اس ــد کارگ ــورد تأیی ــخص )م ــخ مش تاری

ــروژه خــود را اعــام کنــد. وضعیــت پ
و  طــاب  بایــد  دانشــگاهی  و  حــوزوی  رســمی  مراکــز 
ــزم نماینــد.  ــه اســتعام از ســامانه مل دانشــجویان را نســبت ب
)تفــاوت بــا اســتعام دانشــگاه ها از ســایت ایرانــداک ایــن 
ــش  ــابقه پژوه ــگر از س ــداک پژوهش ــایت ایران ــه در س ــت ک اس
مطلــع می شــود، ولــی در اســتعام از ایــن ســامانه پژوهشــگر 

از عناویــن کارنشــده و اولویــتآنمطلــعمیشــود(.
اطالعاتــیکــهدرصفحــههــرعنــواننمایــشداده

هســتند: دســته دو میشــوند
 اطالعات پایه:
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عنوان پیشنهادی؛   

جایگاه در نظام موضوعات؛   

 قالب پیشنهادی؛   

امتیاز حاصل از اولویت دهی؛   

 اولویت؛   

اطالعات تکمیلی:

تبین مسئله؛   

این موضوع حمایت مادی/ معنوی دارد؛   

 نام کاربر ثبت کننده موضوع؛   

مستندات؛   

پیشینه؛   

تفاوت عنوان حاضر با عنوان های مشابه؛   

منبع این پیشنهاد یا راه کشف نیاز؛   

توضیحات؛   

نظرات کاربران پس از تأیید مجری.   

ــش  ــه ویرای ــه دو دکم ــات پای ــمت اطاع ــن در قس هم چنی
عنــوان فعلــی و پیشــنهاد عنــوان جدیــد )در زیرشــاخه عنــوان 

فعلــی( در دســترس کاربــر قــرار دارد.

نیازسنجی سازمانی
ــد  ــنجی جدی ــک نیازس ــت ی ــه در ثب ــه ای ک ــات اولی اطاع

ــد از: ــت عبارتن الزم اس
عنوان؛   
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یان؛    مجری/ مجر

همکار / همکاران سازمانی؛   

ناظر / ناظران؛   

اساتید؛   

ــاز و     ــذ نی ــد اخ ــی )فراین ــورت تفصیل ــه ص ــاز ب ــات نی جزئی

ســازمان (؛ آن  بــا  اداری  مکاتبــات  ذخیره کــردن 

ــا نیازهــا توســط ایــن ســازمان مــورد حمایــت قــرار می گیــرد     آی

یــا خیــر؛

شاخص های اولویت گذاری متناسب با نوع نیازسنجی؛   

نظام موضوعات.   

از  بـا دریافـت موضوعـات  نیازسـنجی  یـک  چرخـه شـروع 
یـک سـازمان آغاز می شـود، سـپس کاربـران دخیـل در آن ثبت 
نیازسـنجی  آن  درختـی  سـاختار  بعـد  مرحلـه  در  می شـوند. 
براسـاس نامـه سـازمان ثبـت می شـود و در ادامـه موضوعـات 
پیشـنهادی آن سـازمان ذیل سـاختار درختی آن وارد می شوند.

ثبت نیاز  

نیازهــای دریافتــی از ســازمان ها معمــواًل یــک عنــوان 
ــت،  ــازمان ها نیس ــه س ــتری در نام ــات بیش ــتند و اطاع هس
این جــا وظیفــه مجــری اســت کــه براســاس صحبت هــا و 
ــا اگــر طرحــی ضمیمــه نامــه ســازمانی  اطاعــات موجــود )ی

ــد. ــل کن ــوع را تکمی ــت موض ــد ثب ــت( فراین هس
هــر کــدام از اطاعاتــی کــه در ایــن مرحلــه ثبــت می شــود 

دو دســته اســت، الزامــی و اختیــاری؛
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اطاعات الزامی عبارتند از:
عنوان پیشنهادی؛.  

پیشنهاد جایگاه در نظام موضوعات؛.  

قالــب پیشــنهادی؛ قالب هــا عبارتنــد از:  . مقالــه علمــی .  

)شــامل پژوهشــی و ترویجــی(؛  . پایــان نامــه ) شــامل ســطح   

)کارشناســی ارشــد( و ســطح   )دکتــری(؛  . کتــاب؛  . کرســی 

ــردازی(؛  .  ــه پ ی ــی نظر ــد، کرس ــی نق ــامل کرس ــی )ش آزاداندیش

ــنامه . ــی؛  . درس ــرح پژوهش ط

تبیین مسئله؛.  

نمایه ها؛.  

آیــا از پژوهــش در مــورد ایــن موضــوع حمایــت مــادی/ معنــوی .  

می کنیــد؛

محرمانه/ عادی..  

اطاعات اختیاری عبارتند از:
مســتندات )اعــم از فایل هایــی کــه بــه شــناخت بهتــر موضــوع .  

ــرح  ــن ط ــرای ای ــه ب ــی ک ــرح تفصیل ــا ط ــد ی ــک می کن کم

ــت(؛ ــده اس ــته ش نگاش

پیشینه؛.  

تفاوت عنوان حاضر با عنوان های مشابه؛.  

منبع این پیشنهاد یا راه کشف نیاز؛.  

ویژگی های پژوهشگر توانمند برای انجام این پژوهش؛.  

توضیحات..  

ارائه عناوین پژوهشی
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ــن  ــه عناوی ــد ارائ ــازمانی مانن ــی س ــن پژوهش ــه عناوی ارائ
ــت. ــی اس ــی دانش پژوهش

نیازسنجی استانی
ــد  ــنجی جدی ــک نیازس ــت ی ــه در ثب ــه ای ک ــات اولی اطاع

ــد از: ــت عبارتن الزم اس
عنوان؛   

یان؛    مجری یا مجر

معاون پژوهش استان؛   

ناظر یا ناظران؛   

همکاران؛   

ــود در     ــرحRFP  موج ــاس ط ــی براس ــرح تفصیل ــات ط جزئی

یــزی؛ برنامه ر و  مطالعــات  یــت  مدیر

شاخص های اولویت گذاری متناسب با نوع نیازسنجی.   

نظام موضوعات:

چرخــه شــروع یــک نیازســنجی بــا نوشــتن طــرح و تصویب 
آن آغــاز می شــود، ســپس مجــری، ناظــر و همــکاران انتخــاب 
ــنجی  ــی آن نیازس ــاختار درخت ــد س ــه بع ــوند. در مرحل می ش
ــه  ــات ب ــت مطالع ــه و در مدیری ــی تهی ــرح تفصیل ــاس ط براس
اولویت گــذاری  ماک هــای  هم چنیــن  می رســد.  تصویــب 
ایــن  ثبــت  از  پــس  و  می شــوند  تأییــد  و  انتخــاب  توســط 
اطاعــات، نیازســنجی در آن اســتان بــه صــورت رســمی آغــاز 

می شــود.
دریافت نیازها و عناوین پژوهشی 
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ــته  ــود دو دس ــت می ش ــه ثب ــن مرحل ــه در ای ــی ک اطاعات
ــاری؛ ــی و اختی ــت، الزام اس

اطاعات الزامی عبارتند از:
عنوان پیشنهادی؛.  

محرمانه/ عادی؛.  

اختصاصی استان یا کشوری بودن؛.  

پیشنهاد جایگاه در نظام موضوعات؛.  

قالــب پیشــنهادی؛ قالب هــا عبارتنــد از:  . مقالــه علمــی .  

)شــامل پژوهشــی و ترویجــی(؛  . پایــان نامــه ) شــامل ســطح   

)کارشناســی ارشــد( و ســطح   )دکتــری(؛  . کتــاب؛  . کرســی 

ــردازی(؛  .  یه پ ــی نظر ــد، کرس ــی نق ــامل کرس ــی )ش آزاد اندیش

ــنامه . ــی؛  . درس ــرح پژوهش ط

تبیین مسئله؛.  

نمایه ها؛.  

اولویت دهی به موضوع؛.  

آیــا از پژوهــش در مــورد ایــن موضــوع حمایــت مــادی/ معنــوی .  

می شــود؛

اطاعات اختیاری عبارتند از:
مســتندات )اعــم از فایل هایــی کــه بــه شــناخت بهتــر موضــوع .  

ــرح  ــن ط ــرای ای ــه ب ــی ک ــرح تفصیل ــا ط ــد ی ــک می کن کم

ــت(؛ ــده اس ــته ش نگاش

پیشینه؛.  

تفاوت عنوان حاضر با عنوان های مشابه؛.  
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منبع این پیشنهاد یا راه کشف نیاز؛.  

توضیحات..  

پاالیش و تجزیه و تحلیل داده ها ) ارزیابی نیازها(

ارزیابی عناوین در پنج مرحله انجام می گردد.
مرحلــه اول: اگــر موضوعــی توســط کاربــران ثبــت شــود، 

در کارتابــل مجــری، ایــن موضوعــات جدیــد نمایــش داده مــی 
ــورد  ــه را در م ــد اولی ــی و تأیی ــنجی بررس ــری نیازس ــود. مج ش
هــر موضــوع و مســائل پیرامونــی آن انجــام می دهــد و اگــر نیــاز 
ــه باشــد آن را اصــاح می کنــد. درصورتی کــه  ــه اصــاح اولی ب
مجــری عنوانــی را رد کنــد، دلیــل رد آن را بیــان کــرده، موضوع 
ــد  ــخیص ده ــری تش ــر مج ــن اگ ــود. هم چنی ــی می ش بایگان
کــه موضــوع از جهــت جایــگاه مربــوط بــه نیازســنجی یــا دانش 
ــوع  ــد، موض ــر ده ــوع را تغیی ــگاه موض ــت و جای ــری اس دیگ
ــان  ــری هم ــل مج ــه پن ــده و ب ــارج ش ــری خ ــن مج ــل ای از پن
نیازســنجی منتقــل می  شــود و اگــر موضــوع توســط خــود 
ــدارد. مجــری  مجــری ثبــت شــده باشــد ایــن مرحلــه را الزم ن
ــد امتیــازی کــه از همــکاران، مدیــران  در ایــن مرحلــه می توان
ــورت  ــه ص ــت را ب ــت آورده اس ــه دس ــتانی ب ــئوالن اس ــا مس ی
مســتقل ثبــت کنــد و یــا بــه صــورت مــوردی درخواســت 

ــتد. ــکاران بفرس ــی از هم ــرای برخ ــی را ب ــاح موضوع اص
ــت  ــه جه ــی را ب ــری عنوان ــه مج ــه دوم: درصورتی ک مرحل

بررســی بیشــتر بــرای فــردی بفرســتد )همــکاران( آن فــرد 
می توانــد بــه موضــوع دسترســی داشــته باشــد و ماننــد دیگــر 
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کاربــران عضــو ســامانه )متخصصــان در نیازســنجی دانشــی( 
ــد. ــوان را ثبــت کن پیشــنهادات خــود در مــورد آن عن

مرحلـه سـوم: اگـر مجـری درخواسـت همـکاری در مـورد 

پنـل  در  را  فـرد  آن  پیشـنهادات  باشـد  کـرده  ارسـال  عنوانـی 
می توانـد بررسـی کند و در صـورت نیاز نظـرات او را اعمال کند.

مرحلــه چهــارم: تأییــد ناظــر علمــی: ناظــر علمــی وظیفــه 

ارزیابــی نهایــی هــر عنــوان را بــر عهــده دارد. ســامانه، گــزارش 
ــی  ــر علم ــخصی ناظ ــه ش ــه صفح ــل را ب ــل قب ــه مراح و نتیج
ــه  ــبت ب ــش را نس ــر خوی ــی، نظ ــر علم ــد. ناظ ــال می کن ارس
ــه صفحــه  ــن اعــام کــرده و از طریــق ســامانه ب یکایــک عناوی
ــد،  ــاح نباش ــه اص ــاز ب ــه نی ــد و چنان ک ــه می ده ــری ارائ مج

ــد.  ــام می کن ــی را اع ــت نهای ثب
و  مطالعــات  مدیریــت  نهایــی  تأییــد  پنجــم:  مرحلــه 

برنامه ریــزی: کارشــناس نیازســنجی، مســتقر در مدیریــت 
و  مجــری  کــه  پروژه هایــی  در  برنامه ریــزی  و  مطالعــات 
ــه دارد  ــت و وظیف ــی اس ــر روش ــتقل دارد، ناظ ــگر مس پژوهش
از لحــاظ ظاهــری و روش انجــام پژوهــش، ثبــت یــک عنــوان 
ــد و  ــرل کن ــنجی کنت ــه نیازس ــی و آیین نام ــرح تفصیل ــا ط را ب
ــا درخواســت اصــاح آن  در صــورت نیــاز آن را اصــاح کنــد ی
را بــرای مجــری بفرســتد و مجــری براســاس درخواســت ناظــر 
روشــی آن موضــوع را اصــاح کنــد. پــس از تأییــد نهایــی ناظــر 
روشــی، موضــوع در ســامانه بــه صــورت رســمی انتشــار یافتــه 

و در اختیــار پژوهشــگران قــرار می گیــرد.
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ــده در  ــات ثبت ش ــب موضوع ــورت مرت ــه ص ــه دارد ب ــری وظیف مج

ــودن بررســی کنــد. هم چنیــن پــس از  ســامانه را از جهــت تکراری ب

آن کــه ســامانه بــا دیگــر بانک هــای اطاعاتــی همسان ســازی شــد، 

ــه  ــا اضاف ــابه در آن بانک ه ــوان مش ــا عن ــی ب ــه موضوع در صورتی ک

ــری  ــرای مج ــد ب ــینه جدی ــن پیش ــر یافت ــی ب ــداری مبن ــود، هش ش

ــوع  ــا موض ــر را ب ــئله حاض ــان مس ــاوت بی ــا تف ــود ت ــال می ش ارس

ــوع  ــن موض ــه ای ــاز ب ــه نی ــد ک ــد کن ــد و تأیی ــی کن ــده بررس کارش

ــا  ــد و ی ــی کن ــوع را بایگان ــه موض ــا این ک ــت ی ــی اس ــان باق همچن

ــد. ــرار ده ــی ق یاب ــی و ارز ــی را در چرخــه بررس  عنوان
ً
ــددا مج

ارائه عناوین پژوهشی

ــن  ــه عناوی ــد ارائ ــازمانی مانن ــی س ــن پژوهش ــه عناوی ارائ
ــت. ــی اس ــی دانش پژوهش
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 فازبندی طراحی نرم افزار 
)خواسته ها از نرم افزار(

فاز اول: 
ــا .   ــه آن ه ــی ب ــکان دسترس ــود و ام ــنجی های موج ــت نیازس ثب

ــات؛ ــام موضوع ــی نظ ــاس طراح براس

ــوارد در .   ــانه گذاری م ــده و نش ــای شناسایی ش ــکان رزرو نیازه ام

ــران؛  ــط کارب ــوارد توس ــر م ــده از دیگ ــا تحقیق ش ــق ی ــال تحقی ح

ــاوت  ــئله و تف ــان مس ــتن بی ــکان نگاش ــدن ام ــن اضافه ش هم چنی

بــا کارهــای مشــابه و بیــان پیشــینه و ...؛ 

امــکان ارائــه طــرح تفصیلــی و ثبــت آن بــا دسترســی های .  

ــاص؛ خ

ــی  و .   ــای پژوهش ــامانه نیازه ــانی س ــری و اطاع رس ــایت خب  س

اولویت دهــی.

فاز دوم:
مجموعه هــا، .   توســط  ســازمانی  نیازهــای  ثبــت  امــکان 

ســازمان ها، مراکــز پژوهشــی و ... )جهــت جلوگیــری از کارهــای 

مــوازی(؛

ــام و .   ــائل نظ ــا مس ــا ی ــر دانش ه ــرای دیگ ــنجی ب ــام نیازس انج

تکمیــل نیازســنجی های ســابق؛

ــن .   ــرل عناوی ــت کنت ــو جه ــامانه های هم س ــه س ــدن ب وصل ش
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ــور،  ــمیم ن ــز، س ــد نورمگ ــتمی( مانن ــینه یابی سیس ــابه )پیش مش

پایان نامه هــای حــوزوی، ایــران داک، همانندجــو و ..؛

از .   حمایـت  سـامانه  همراه سـازی  یـا  همگام سـازی  امـکان 

پژوهش هـا بـا ایـن سـامانه با هـدف کاهـش فعالیت های هم سـو، 

از  اسـتفاده  و  نیازسـنجی  سـامانه  از  اسـتفاده  در  انگیـزه  افزایـش 

علمـی. پژوهش هـای  هدایـت  در  واحـد  علمـی  گروه هـای 

فاز سوم:
اســتفاده از هــوش مصنوعــی در شناســایی نیــاز و اولویت دهــی .  

ــت نیازهــای ثبت شــده براســاس ترندهــای فضــای  ــر اولوی و تغیی

ــی و ... . ــت وجوهای اینترنت ــازی و جس مج

امور فنی )امکانات سامانه(

امکانات سامانه برای مدیران
یــت کان ســامانه )معــاون پژوهــش، مدیــر و کارشــناس   مدیر

ــد  ــی( می توانن ــزی پژوهش ی ــات و برنامه ر ــت مطالع ی ــئول مدیر مس

بــا ورود بــه ســامانه، کلیــه اطاعــات و گزارش هــای ســامانه را بــه 

یــن ورود خــود را  صــورت کلــی و نیــز تغییــرات ایجادشــده از آخر

ــد.  ــف کنن ی ــامانه را تعر ــه س ــی های ب ــد و دسترس ــخص نمای مش

امکانـات سـامانه برای مسـئول عملیاتی )یکی از کارشناسـان 
مدیریـت مطالعات(

مشاهده صفحه تمامی اعضا ازجمله ناظران، کاربران و...؛    
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اضافه کردن نیازسنجی جدید؛   

یف یا تغییر مجری برای نیازسنجی ها؛    تعر

مکاتبه درون سامانه ای با تمامی اعضا؛   

حذف و ویرایش عناوین پیشنهادشده؛   

بخش هــای     تمامــی  عملکــرد  از  تفکیکــی  و  کلــی  گــزارش 

ســامانه؛

کنترل موارد جاری و غیرتخصصی سامانه؛   

پیگیری و پاسخ گویی به سؤاالت افراد؛   

تعامل با ارگان ها و سازمان ها؛   

مشاهده صفحه تمامی اعضا ازجمله ناظران، کاربران و...؛    

تهیه پیش نویس و مکاتبه درون سامانه ای به تمامی اعضا؛   

نظــر     بــا  برابــر  پیشنهادشــده  عناویــن  ویرایــش  و  حــذف 

؛ ن ســا رشنا کا

گزاش کلی و تفکیکی از عملکرد تمامی بخش های سامانه.   

امکانات برای مجری نیازسنجی
مشاهده صفحه تمامی اعضای مرتبط با حیطه تخصصی؛    

پیگیــری و پاســخ گویی بــه ســؤاالت اشــخاص مرتبــط بــا حیطــه    

؛ تخصصی

تعامل با ارگان ها و سازمان ها ناظر به حیطه تخصصی؛   

ــا تمامــی اعضــای     تهیــه پیش نویــس و مکاتبــه درون ســامانه ای ب

مرتبــط بــا حیطــه تخصصــی؛

تمامــی     عملکــرد  از  تفکیکــی  و  کلــی  گــزارش  یافــت  در
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تخصصــی؛ حیطــه  بــا  مرتبــط  بخش هــای 

ارسال گزارش کاری به مسئول عملیاتی سامانه؛   

ثبت امتیاز اولویت دهی از جانب افراد مختلف؛   

دسترسی به آنچه در عملکرد نرم افزار گذشت.    

امکانات برای ناظر علمی محتوایی و روشی
قبول، رد یا ویرایش تمامی محتواهای مرتبط با حیطه تخصصی؛   

مشاهده صفحه تمامی اعضای مرتبط با حیطه تخصصی؛    

پیگیــری و پاســخ گویی بــه ســؤاالت اشــخاص مرتبــط بــا حیطــه    

؛ تخصصی

تعامل با ارگان ها و سازمان ها ناظر به حیطه تخصصی؛   

ــا تمامــی اعضــای     تهیــه پیش نویــس و مکاتبــه درون ســامانه ای ب

مرتبــط بــا حیطــه تخصصــی؛

تمامــی     عملکــرد  از  تفکیکــی  و  کلــی  گــزارش  یافــت  در

تخصصــی؛ حیطــه  بــا  مرتبــط  بخش هــای 

ارسال گزارش کاری به مسئول عملیاتی سامانه؛   

دسترسی به آنچه در عملکرد نرم افزار گذشت.   

امکانات برای مشارکان در شناسایی نیازها
امکان پیشنهاد عنوان براساس توضیحاتی که گذشت.   

امکانات برای متخصصان 
ســه یــا پنــج نفــر از متخصصــان هــر دانــش جهــت ارزیابــی 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

33 طرح سامانه نیازها و اولویت های پژوهش دینی

هــرگاه  و  می شــوند  ثبــت  ســامانه  در  همــکار  عنــوان  بــه 
ــوان  ــن عن ــی از ای ــود، لینک ــزوده ش ــایت اف ــه س ــی ب موضوع
بــه صــورت اعــان در صفحــه مخصــوص آن هــا نمایــش داده 
می شــود. دسترســی های ایــن گــروه براســاس توضیحاتــی 

ــت. ــه گذش ــت ک اس

امکانات برای کارگروه اساتید متخصص
ســه یــا پنــج نفــر از اســاتید هــر دانــش جهــت ارزیابــی بــه 
عنــوان همــکار در ســامانه ثبــت می شــوند و هــرگاه موضوعــی 
ــورت  ــه ص ــوان ب ــن عن ــی از ای ــود، لینک ــزوده ش ــایت اف ــه س ب
ــود.  ــش داده می ش ــا نمای ــوص آن ه ــه مخص ــان در صفح اع
ــه  ــت ک ــی اس ــاس توضیحات ــروه براس ــن گ ــی های ای دسترس

گذشــت. 
نکتــه: یــک فــرد بــا یــک عنــوان می توانــد همزمــان چنــد 
نقــش داشــته باشــد و بــا یــک نــام کاربــری بــه پنل هــای 

ــد.  ــته باش ــی داش ــف دسترس مختل

ثبت نام در سامانه
ــرای پیشــنهاد  ــه ســامانه ب ــا ورود ب ــام در ســامانه ی  ثبــت ن
تغییــر در موضوعــات تأییدشــده یــا اعــام حمایــت مــادی یــا 
ــت. ــنهاده دهنده الزم اس ــر پیش ــام کارب ــه ن ــوع ب ــار موض انتش

طاب، دانشجویان، پژوهشگران و عموم مردم؛   

اشــخاص حقوقــی شــامل دســتگاه های نظــام، حوزه هــای    
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علمیــه، دانشــگاه ها، مراکــز و مؤسســات علمــی و پژوهشــی؛

ــه     ــد رزوم ــر می توان ــامانه، کارب ــت در س ــت عضوی ــس از ثب پ

ــران در  ــه از کارب ــت رزوم یاف ــدف از در ــد. ه ــل کن ــود را تکمی خ

ــوع و  ــنهاد موض ــا در پیش ــص آن ه ــناخت تخص ــمت ش ــن قس ای

ــت.  ــذاری اس ــنجی و اولویت گ ــد نیازس ــا در فراین ــرکت آن ه ش

ــواردی  ــوان در م ــران می ت ــص کارب ــناخت تخص ــا ش ــن ب هم چنی

کــه کاربــر دیگــری تقاضــای معرفــی اســتاد یــا متخصــص بــرای 

ــراد را  ــن اف ــه می دهــد، مشــخصات ای بررســی یــک موضــوع ارائ

ــت. ــی گذاش ــر متقاض ــار کارب در اختی

امکانات فرعی
بــرای     پیشنهادشــده  عناویــن  ذیــل  کامنت گــذاری  امــکان 

مجــری؛ توســط  آن هــا  جمع بنــدی  و  ســامانه  کاربــران 

امــکان گزارش گیــری در مراحــل مختلــف )اعــم از مرحلــه    

نیــاز، تجزیــه و تحلیــل، اولویت یابــی و عناویــن  شناســایی 

ــاس  ــک و براس ــه تفکی ــگران( ب ــط پژوهش ــده توس بهره برداری ش

یــخ، موضــوع، عناویــن اخذشــده و ... . تار
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پپیوست  1
اولویت  دهی

ــر  ــت تأثی ــر اولوی ــه در تغیی ــی ک ــه ای از ماک های مجموع
دارنــد، تعییــن شــده اند؛ ولــی بــا توجــه بــه نــوع نیازســنجی و 
حیطــه موضوعــی آن ممکــن اســت ایــن اولویت هــا تغییراتــی 
ــنجی  ــر نیازس ــدای ه ــاس در ابت ــن اس ــر ای ــند. ب ــته باش داش
پــس از تأییــد طــرح تفصیلــی، توســط کارگــروه اســاتید، پنــج 
ــنجی  ــه آن نیازس ــا هفــت مــاک اولویت گــذاری، مختــص ب ت
ــود  ــاب می ش ــامانه انتخ ــده در س ــای ثبت ش ــان ماک ه از می
و مبنــای اولویت دهــی آن نیازســنجی، ایــن ماک هــا خواهــد 

بــود:
امکان انجام پژوهش؛.  

یــت )پاســخ گویی بــه موضــوع چقــدر از نظــر زمانــی .   میــزان فور

مهــم اســت(؛

اختصــاص اثــر بــه یــک منطقــه یــا اســتان خــاص )بــا توجــه بــه .  

قلمــرو تأثیــر موضــوع چــه اولویتــی دارد(؛

میزان فایده برای عموم مردم؛.  

میزان فایده برای نظام اسامی؛.  

میزان تأثیر در رشد وتوسعه دانش مربوط؛.  

کید( نزد کارشناسان؛.   میزان اهمیت )تأ

کاربردی بودن موضوع )در مقابل بنیادی بودن صرف(؛.  

زمینه ساز تولید دانش انسانی- اسامی؛.  
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ــاب و . 0  ــوزه، ط ــائل ح ــل مس ــکات و ح ــع مش ــه رف ــک ب کم

خانواده هــای آنــان؛

میزان تأثیر در رشد و توسعۀ دانش..   

هــر کــدام از ایــن ماک هــا دارای ضریــب مختــص بــه خود 
هســتند کــه بســته بــه نــوع نیازســنجی و حیطــه محتوایــی آن 
ــذاری  ــای اولویت گ ــن ماک ه ــدام از ای ــر ک ــت ه ــن اس ممک
ــه  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــر کن ــه تغیی ــا س ــک ت ــن ی ــب آن بی ضری
ممکــن  اقتصــاد  دانــش  نیازســنجی  در  فوریــت«  »میــزان 
اســت ضریــب دو داشــته باشــد، درحالی کــه ایــن مــاک 
ــش  ــنجی دان ــه و در نیازس ــب س ــتانی ضری ــنجی اس در نیازس
رجــال بــه عنــوان مــاک اولویت گــذاری انتخــاب و تأییــد 

ــود. نش
ــی  ــت، ول ــاوت اس ــز متف ــده نی ــراد اولویت دهن ــب اف ضری
ایــن ضریــب قابــل تغییــر نیســت و در همــه نیازســنجی ها 

ــود. ــد ب ــت خواه ثاب

ضریبکاربر

ثبتکپنندهموضوعدرصورتورودبانامکاربری 2کاربر

ثبتکپنندهموضوعبدونورودبانامکاربری 1کاربر

مجرییامجریان کداماز 3هر

متخصصانشرکتکپنندهدراولویتدهی کداماز 2هر
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افرادکارگروهاساتید کداماز 2هر

یاناظران کدامازناظر 3هر

کدامازهمکاران 1هر

ــی   ــذاری مبتن ــاخص های اولویت گ ــب ش ــن ضری هم چنی
بــر  مقیــاس لیکــرت براســاس جــدول زیــر اســت.

خیليزیادزیادمتوسطکمخیلیکمنظریندارم

12468

هرچنــد اصــل اولویت دهــی الزامــی اســت، ولــی پرکــردن 
ــه  ــه هم ــد ب ــر می توان ــت و کارب ــی نیس ــا الزام ــی گزینه ه تمام
ــورد از  ــاز آن م ــورت امتی ــن ص ــد. در ای ــاز نده ــا امتی ماک ه
ــدارد. ــاز کل ن ــر امتی ــر ب ــود و تأثی ــذف می ش ــی ح ضریب ده

مجمــوع ایــن ســه ضریــب تعیین کننــده اولویــت یــک 
ــه نحــوه محاســبه  ــر اشــاره ب ــود. فرمــول زی مســئله خواهــد ب

ــات دارد. ــن عملی ای
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ــر مــاک در  ــاز ه ــای اولویت دهــی و امتی ابتــدا ماک ه
طــرح تفصیلــی معیــن و انتخــاب می شــود. ســپس وقتــی 
ــر )اعــم از ثبت کننــده موضــوع، مجــری، ناظــر، اســاتید  کارب
ــاز  ــرای هــر مــاک امتی و ...( در امتیازدهــی شــرکت کــرد و ب
ــم،  ــم، ک ــی ک ــی )خیل ــورت توصیف ــه ص ــود را ب ــر خ ــورد نظ م
متوســط، زیــاد و خیلــی زیــاد( ثبــت کــرد. ضریــب مــاک در 
ــوع  ــود و مجم ــرب می ش ــر داده ض ــه کارب ــازی ک ــب امتی ضری
امتیــاز ماک هــای یــک مســئله در آخــر جمــع می شــود، 
ســپس ایــن مجمــوع امتیــاز بــر جمــع ضریــب ماک هــای کــه 

داده تقســیم می شــود.
مســئله  همیــن  بــه  دیگــری  کاربــر  وقتــی  ادامــه  در 
اولویت دهــی می کنــد امتیــاز او نیــز بــر همیــن روال محاســبه 

می شــود.
در مرحلــه بعــد بــرای به دســتآمدن مجمــوع امتیــاز دو 
کاربــر، امتیــاز هــر کــدام در ضریــب خــودش ضــرب می شــود، 
ســپس حاصــل ضــرب کاربــران مختلــف بــا هــم جمــع شــده 
تقســیم  آن هــا  ضریــب  مجمــوع  بــر  به دســت آمده  عــدد 

می شــود.
مثال: 

مجــری بــه مــاک اول کــه ضریــب 2 دارد، امتیــاز متوســط 
ــه  ــاک دوم ک ــرای م ــت، ب ــاز اس ــادل 4 امتی ــه مع ــد ک می ده

ضریــب 3 دارد امتیــاز کــم می دهــد کــه ضریــب 2 دارد و ...
نتیجــه   =....  +  »2*3«  +  »4*2« ابتــدا  این جــا  در 
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ــا  ــب ماک ه ــوع ضری ــر مجم ــیم ب ــری تقس ــی مج امتیازده
مــی شــود: 2/8 بــر 5  تقســیم   14 =6+8

موضــوع  ایــن  بــه  اســاتید  از  یکــی  بعــد  مرحلــه  در 
اولویت دهــی  می کنــد و بــرای مــاک اول امتیــاز کــم کــه 
ضریــب 2 دارد و بــرای مــاک دوم کــه ضریــب 3 دارد نیــز 

می کنــد. انتخــاب  را  دارد   2 ضریــب  کــه  کــم  امتیــاز 
نتیجــه   =...  +  »2*3«  +  »2*2« ابتــدا  این جــا  در 
ــا  ــب ماک ه ــوع ضری ــر مجم ــیم ب ــری تقس ــی مج امتیازده

2 می شــود:   5 بــر  تقســیم   10  =  6+4
امتیــاز  در  اســت   3 کــه  مجــری  ضریــب  ســپس  
به دســت آمده از او ضــرب می شــود )3* 2/8( و بــا امتیــاز 
ــود  ــی ش ــع م ــص )2*2( جم ــب متخص ــت آمده از ضری به دس
ــا  ــوع ضریب ه ــر مجم ــع ب ــن جم ــپس ای 8/4 + 4 =12/4 س

اســت.   2/48 نتیجــه  می شــود،  تقســیم 
ــا »د« را رقــم  جمــع ایــن امتیازهــا، اولویت  هــای »الــف« ت

زد.

بیشتراز6امتیاز)تا8(اولویت»الف«

4تاامتیاز6اولویت»ب« ازامتیاز

2تاامتیاز4اولویت»ج« ازامتیاز

کمتراز2امتیازاولویت»د«
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پپیوست 2

پپیشینه سامانه های مشابه
در حــال حاضــر ســامانه های مختلــف و متنوعــی در حــوزه 
مدیریــت پژوهشــی وجــود دارد، امــا در زمینــه نیازســنجی 
پژوهشــی موضــوع متفــاوت اســت و ســامانه های بســیار کمــی 

وجــود دارد.
سامانه ساعت

ســامانه عرضــه و تقاضــای پژوهــش )ســاعت( پیوندگاهــی 
ــش  ــدگان پژوه ــت کنندگان و عرضه کنن ــان درخواس ــت می اس
ــان  ــازی می ــا شبکه س ــی را ب ــره وری مل ــش به ــه افزای ــور ک کش
گام  در  ســامانه  ایــن  پی می گیــرد.  پژوهش هــا  و  نیازهــا 
ــات  ــاله های تحصی ــا و رس ــان پایان نامه ه ــد می ــت، پیون نخس
تکمیلــی را بــا نیازهــای پژوهشــی ســازمان ها دنبــال می کنــد. 
ایــن پیونــد بــا یــک پایــگاه روزآمــد و جامــع از تقاضــای پژوهش 
)نیازهــا و حمایت هــا( و عرضــۀ پژوهــش )توانمندی هــا و نیــاز 
پشــتیبانی می شــود. ســازمان ها می تواننــد  بــه حمایــت( 
در ایــن ســامانه، درخواســت ها و حمایت هــای خــود را بــه 
آگاهــی پژوهشــگران برســانند کــه محــور و موضــوع پژوهــش، 
ــزات و  ــن تجهی ــاوره، تأمی ــات مش ــی، خدم ــع مال ــن مناب تأمی
ــر دارد.  ــا را در ب ــد آن ه ــات و مانن ــن اطاع ــخت افزار، تأمی س
از ســوی دیگــر، دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی می تواننــد 
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توانمندی هــا و گرایش هــای پژوهشــی خــود را بــه همــراه 
حمایت هایــی کــه بــرای پی گیــری آن هــا نیــاز دارنــد، بــه 

آگاهــی ســازمان ها برســانند. 
»ســاعت« نیازهــا و حمایت هــای ســازمان ها را از پژوهــش 
ــی  ــا معرف ــر، ب ــوی دیگ ــاند و از س ــگان می رس ــی هم ــه آگاه ب
پژوهشــگران بــه ســازمان ها، همکاری هــای بلندمــدت را میــان 
ــد  ــازمان ها می توانن ــامانه، س ــن س ــازد. در ای ــاده می س آن س
بــه جســت وجوی پژوهشــگران بپردازنــد و بــا پیشــینه و کارنامــۀ 
ــوند.  ــنا ش ــان آش ــنهادی ایش ــوارد پیش ــن م ــی و هم چنی علم
ــای  ــت وجوی فراخوان ه ــا جس ــد ب ــز می توانن ــگران نی پژوهش
ــی  ــان پ ــای آن ــی و حمایت ه ــای پژوهش ــه نیازه ــازمان ها ب س
ــگران را  ــازمان ها و پژوهش ــاعت« س ــن، »س ــر ای ــد. افزون ب برن

بــه شــکل خــودکار نیــز بــه یکدیگــر پیونــد می دهــد.
سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور

بــا  کشــور  پژوهشــی  اولویت هــای  جامــع  ســامانه 
 600 از  پژوهشــی  اولویــت  عنــوان   35000 جمــع آوری 
تــا  فاصلــه ســال های 1392  در  اجرایــی کشــور  دســتگاه 
1396، کامل تریــن بانــک اطاعاتــی متمرکــز کشــور در حــوزه 
ــت  ــر اولوی ــامانه ه ــن س ــت. در ای ــی اس ــای پژوهش اولویت ه
ــات  ــته و جزئی ــود داش ــه خ ــص ب ــه مخت ــک صفح ــی ی پژوهش
هــر اولویــت پژوهشــی براســاس اطاعــات رســمی منــدرج در 
ســایت رســمی دســتگاه ها و دانشــگاه ها در ســامانه قــرار داده 
ــرکت های  ــی از ش ــط یک ــه توس ــامانه ک ــن س ــت. ای ــده اس ش
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ــت، بــا حمایــت  ــده اس دانــش بنیــان کشــور راه انــدازی ش
ــت  ــن قابلی ــوری، ای ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــم  ــز فراه ــور نی ــان کش ــش بنی ــرکت های دان ــایر ش ــرای س را ب
ــی و  ــتگاه های اجرای ــار دس ــز در کن ــا نی ــا آن ه ــت ت آورده اس
حاکمیتــی، اولویت هــای پژوهشــی و طرح هــای پژوهشــی 

خــود را در ســامانه اطاع رســانی نماینــد.
شایســته ذکــر اســت کــه اطاعــات منــدرج در ایــن ســامانه 
براســاس داده هــای بــاز )open data( موجــود در اینترنــت 
ــده  ــر عه ــقم آن ب ــت و س ــئولیت صح ــده و مس ــع آوری ش جم
خــود دســتگاه ها اســت. لــذا ممکــن اســت در مــواردی اولویت 
پژوهشــی قبــًا بــه افــراد خاصــی اعطــا شــده و ظرفیــت آن هــا 
ــواردی  ــت در م ــن اس ــن ممک ــد. هم چنی ــده باش ــل ش تکمی
دســتگاه های کشــور از اعطــای اولویــت پژوهشــی یــا حمایــت 
مالــی آن بــه هــر دلیــل از جملــه مشــکات بودجــه ای امتنــاع 
ورزنــد کــه مســئولیت ایــن مــوارد بــر عهــده خــود دســتگاه ها 
اســت و ایــن ســامانه صرفــًا درگاهــی جهــت اطاع رســانی 
نمایندگــی  آینــده  در  دارد  بنــا  ســامانه  ایــن  می شــود. 
ــای  ــای اولویت ه ــت اعط ــتگاه ها را جه ــی از دس ــمی برخ رس
پژوهشــی، بــه جهــت تســهیل ایــن فراینــد بــرای دســتگاه ها و 

ــد.1 ــت نمای ــگاه دریاف ــاتید دانش ــجویان و اس دانش
سیستم های جامع نرم افزاری نظام پپیشنهادها

ــنهادات  ــام پیش ــع نظ ــتم جام ــف سیس ــرکت های مختل ش

. در حال حاضر در دسترس نیست و از کار افتاده است.  1
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را طراحــی کرده انــد. هــدف از ایــن سیســتم ها دریافــت نظــر 
و پیشــنهاد از کارمنــدان و مراجعه کننــدگان بــه ســازمان ها 
ــن  ــی از ای ــرًا برخ ــت. ظاه ــازمان اس ــای آن س ــدف ارتق ــا ه ب
ســامانه ها تمامــی فراینــد نیازســنجی مــورد نظــر طــرح حاضــر 
را می تواننــد تأمیــن کننــد هرچنــد برخــی نواقــص ماننــد 
دانش هــای  در  تنوع داشــتن  یــا  سیســتمی  پیشــینه یابی 
مختلــف در آن هــا در نظــر گرفتــه نشــده اســت. برخــی از ایــن 

سیســتم ها عبارتنــد از:
سیستم جامع نظام پیشنهادهای شمس؛.  

نرم افزار جامع نظام پیشنهادها داتیس؛.  

نرم افزار نظام پیشنهادات سپهر سامان؛.  

سیستم نرم افزاری نظام پیشنهادات ایده..  

OSAC سامانه نیازسنجی

ــازمان  ــت س ــه ای تح ــی منطق ــای علم ــازمان کمیته ه س
ســامانه  راه انــدازی  بــه  اقــدام  آمریــکا  ملــی  اســتاندارد 
ــور  ــه منظ ــامانه ب ــن س ــت. ای ــرده اس ــی ک ــنجی پژوهش نیازس
تدوین شــده در  اســتانداردهای  پژوهشــی  پشــتوانه  تأمیــن 
پیاده ســازی  و  آمریــکا طراحــی  ملــی  اســتاندارد  ســازمان 
ــده  ــتانداردهای ارائه ش ــس اس ــر در پیش نوی ــت. اگ ــده اس ش
شــکاف علمــی و تحقیقاتــی وجود داشــته باشــید، نیازســنجی 
پژوهشــی انجــام می شــود و نتایــج آن در تدویــن اســتانداردها 

بــه کار گرفتــه می شــود.1 

ــان  ــه زب ــا ب ــت، ام ــترس اس ــل در دس ــق آدرس ذی ــامانه از طری ــد س .  هرچن  1
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پاســخ گوی  ســامانه ها  ایــن  از  کــدام  هیــچ  متأســفانه 
شناســایی نیازهــا و اولویت دهــی پژوهش هــا و به خصــوص 
پژوهش هــای دینــی نیســتند و اصــواًل بــرای ایــن موضــوع 
طراحــی نشــده اند، در نتیجــه عرصــه بــرای طراحــی ایــن 

ســامانه هم چنــان خالــی اســت.

انگلیسی بوده ظاهرًا قابلیت بومی سازی ندارد.
https://www.nist.gov/topics/organization-scientific-area-committees-forensic-
science/osac-research-and-development-needs


