
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 های ارزیابی عملکردشاخص

 های علمی ایرانانجمن

 P 099331/9/9/9 -10 كد سند: 

0 شماره ويرايش:

 

 3 از 0 صفحهشماره:                       تاریخ:                              

 

 

 های علمی ايرانهای ارزيابی انجمنای كمیته بازنگری شاخصضعا

 مهندسی فنی گروه نمايندهو   انجمن نگهداری و تعمیرات ايران: هوشنگ رستمیان 

 و نماينده گروه هنر رسانی ايرانانجمن كتابداری و اطالع: فرامرز مسعودی 

 ایرشتهو نماينده گروه بین ايرانانجمن مديريت فناوری  :سید كمال طبائیان 

 كشاورزی گروه نمايندهو  ايران جنگلبانی مجنونیان: انجمن باريس 

 و نماينده گروه علوم پايه انجمن ژنتیک ايران :نیاز علی سپهوند 

 و نماينده گروه علوم انسانی انجمن حسابداری ايران :ناصر پرتوی 

 انجمن حمل و نقل هوايی ايران :فرزانه شرفبافی 

 انجمن ايرانی مطالعات سازمان ملل متحد: نسرين مصفا 

  رئیس دايره ارزيابی و فناوری كمیسیون: اعظم مرادزاده 



 

 

 های ارزیابی عملکردشاخص

 های علمی ایرانانجمن

 P 099331/9/9/9 -10 كد سند: 

0 شماره ويرايش:

 

 3 از 9 صفحهشماره:                       تاریخ:                              

 

 امتیاز 023 -های علمیتوانمندی انجمن -1

 فعالیت و چگونگی امتیازدهی نوع موضوع فعالیت
حداكثر 

 امتیاز

وضعيت استقرار 
 دفتر انجمن

  يازامت 5 از دفتر : انجمنبرخورداری 

  امتياز 4حداكثر  -امتياز 1 به ازای هر شعبه :شعبه شهرستاناز  انجمنبرخورداری 

  امتياز 2امانی ، امتياز 4استيجاری  ،امتياز 6فضای اداری انجمن: مالكيت  /ساختمانوضعيت 

51 

 عمومیروابط

  امتياز 3: عمومی روابطداشتن 

 امتياز 3: ()سطح تحصيالت، حداقل ليسانس فرد مسئول روابط عمومی 

 امتياز 4: داشتن پایگاه اینترنتی 

 امتياز 5(: تا یكماه قبل نروز بود)به فعال بودن پایگاه اینترنتی 

51 

و نمودار سازمانی 
 كاركنان

  امتياز 9 :و شرح وظایف سازمانینمودار داشتن 

  امتياز 6كارمند  2از، بيشتر از امتي 4كارمند  2امتياز،  2كارمند  1: (شدهبيمه كارمندانشامل  فقط) داشتن كارمند 
51 

سند و برنامه 
 راهبردی

 امتياز 25 :مصوب مجمع عمومی انجمنانجمن ساله  5راهبردی  یبرنامهو  داشتن سند 

  امتياز 15 انجمن: ساله انجمن در جلسات مجمع عمومی 5ردی براه یبرنامهارزیابی سند و 
04 

 54 امتياز 11 یكی از اركان انجمن )حسب اساسنامه: مجمع/ شورا/ هيات مدیره(:النه مصوب سا اجرایی داشتن برنامه  ی ساالنهبرنامه

 یقانون فيتكال

 زامتيا 15در سال گذشته:  داشتن دفاتر قانونی پلمپ شده 

  امتياز 31 سال گذشته: مالياتی اظهارنامهتسليم 

  امتياز 25سال گذشته(:  2در روزنامه رسمی ) تغييراتثبت 

04 

 انه فعالدبيرخ
 امتياز 11: های كاربردی برای گردش مكاتباتروش 

 امتياز 11: داشتن بایگانی 
04 

 اعضای حقيقی

 امتياز( 2عضو:  51امتياز )هر  12پيوسته: حداكثر  یاعضا 

 امتياز( 1عضو:  51)هر  امتياز 8وابسته:  یاعضا 

 امتياز( 1عضو:  111امتياز )هر  3دانشجویی:  یاعضا 

  امتياز( 1نفر:  5امتياز )هر  2افتخاری: اعضای 

01 

اعضای حقوقی، 
های شاخه

دانشجویی و 
 های استانیشعبه

 امتياز( 1امتياز ) هر عضو:  11حقوقی با جایگاه دولتی:  اعضای 

 امتياز( 1عضو  2امتياز )هر  11حقوقی با جایگاه خصوصی:  اعضای 

 امتياز( 2ه یا شعبه امتياز ) هر شاخ 11های استانی: دانشجویی و شعبه هایشاخه 

04 

اخذ نظر كل 
اعضاء در خصوص 

 عملكرد انجمن

 امتياز 11 -%51كمتراز  انجمن: عملكرد از رضایت     

 امتياز 21 -%01تا  %51بين  انجمن: عملكرد از رضایت 

 امتياز 31 -%01از  بيش انجمن: عملكرد از رضایت 

 (است قابل دسترس و  )فرم نمونه نظرسنجی از اعضا در سایت كميسيون موجود

04 



 

 

 های ارزیابی عملکردشاخص

 های علمی ایرانانجمن

 P 099331/9/9/9 -10 كد سند: 

0 شماره ويرايش:

 

 3 از 4 صفحهشماره:                       تاریخ:                              

 

 فعالیت و چگونگی امتیازدهی نوع موضوع فعالیت
حداكثر 

 امتیاز
درصد فزونی 

حقيقی اعضای 
 انجمن

  امتياز 3افزایش  %1هر  :شود()درصد افزایش اعضاء در مقایسه با سال قبل محاسبه می اعضاءكل تعداد 
 شوداعضای انجمن ارسال اسامی فهرست : توضيح

51 

برگزاری جلسات 
در سال: مجمع 
عمومی،  هيات 

 هامدیره، كميته

 مالی دوره از پس ماه 4 تا امتياز )حداكثر 13 اليانه:س عمومی مجمع ( 

 امتياز( 1 جلسه امتياز )هر 12 :مدیره هيات 

 امتياز( 2امتياز )هر كميته  11تخصصی:  علمی هایكميته 

01 



 

 

 های ارزیابی عملکردشاخص

 های علمی ایرانانجمن

 P 099331/9/9/9 -10 كد سند: 

0 شماره ويرايش:

 

 3 از 5 صفحهشماره:                       تاریخ:                              

 

 امتیاز 083 -مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت -2

 نمونه فعالیت و چگونگی امتیازدهی موضوع فعالیت
حداكثر 

 امتیاز

 -مجالت علمی
 پژوهشی

با مجوز وزارت 
 علوم

 4 امتياز( 11هر تک شماره: ) امتياز 41: شماره فصلنامه علمی پژوهشی مستقل 

 4 امتياز( 8امتياز )هر تک شماره:  32مشترك:  پژوهشی علمی فصلنامه شماره 

 2  :امتياز( 11امتياز )هر تک شماره:  21شماره دوفصلنامه مستقل 

 2 امتياز( 5امتياز )هر تک شماره:  11مشترك:  شماره دوفصلنامه 

544 

 شدهمجالت نمایه
  مجالتISI یا Scopus :11 امتياز 

  مجالتISC: 11 امتياز 

 –مجالت علمی
 ترویجی

با مجوز وزارت 
 علوم

 4 امتياز( 3)هر تک شماره:  امتياز 12ترویجی مستقل:  –شماره فصلنامه علمی 

 4 امتياز( 2)هر تک شماره:  امتياز 8: تركمشترویجی  –شماره فصلنامه علمی 

 2 امتياز( 5)هر تک شماره:  امتياز 11ترویجی مستقل:  -شماره دوفصلنامه علمی 

 2 امتياز( 3)هر تک شماره:  امتياز 6مشترك: ترویجی  -شماره دوفصلنامه علمی 

 سایر مجالت
 رسمی

 4 تيازام 11اسالمی:  ارشادفرهنگ و وزارت با مجوز  فصلنامه مارهش 

خبرنامه و موارد 
 مشابه

 امتياز 5و ... توسط انجمن:  یا موارد مشابه مانند گاهنامه، پيک خبری، خبرنامه الكترونيكی، گزارش خبرنامه 

كتاب به صورت 
چاپی، لوح فشرده 

 یا الكترونيكی

 امتياز   3 :چاپ دوم و بيشتر، امتياز 6 :چاپ اول: تاليف 

 امتياز 2 :بيشتر و دوم اپچ، امتياز 5 :اول چاپ :ترجمه 
 گيردمی تعلق انجمن به دیگر ناشر با همكاری نوع هر داشتن صورت در بخش این امتياز: توضيح

04 

 54 علمی مسابقات برگزاری  مسابقات علمی

 04 (امتياز 11هر پروژه واژه گزینی )امتياز  21: پيشنهاد پروژه واژه گزینی 2تفاهم نامه و حداقل   گزینیواژه

برگزاری و 
مشاركت در 

برگزاری سمينار، 
 همایش، كنفرانس

 و كنگره

 

 1  پوستر( یا وشده مقاله ارائه 21امتياز ) 51: ملیروزه  

 2  (پوستریا  شده ومقاله ارائه 31امتياز ) 01 :ملیروزه 

 2  پوستر(یا  شده و مقاله ارائه 31امتياز ) 91المللی: بينروزه 

 امتياز %81نفر:  351، كمتر از امتياز %111: نفر 351يش از ظرفيت محل برگزاری ب: توضيح

  امتياز 21: برگزاریمشاركت در 

 امتياز( 5امتياز(     دو زبانه )  5تک زبانه )     امتياز 11 :ایگاه اینترنتی همایشپ 

 امتياز 21 یا دیجيتالی: چاپی مجموعه مقاالت 

 امتياز 11یا دیجيتالی:  چكيده مقاالت چاپی 

  :امتياز 11آرشيو مقاالت كنفرانس و ایجاد دسترسی اعضا 

554 

جوایز علمی  یاعطا
 توسط انجمن

 04 مستندات: داشتن معيار و ضابطه و اعطاء در مراسم رسمی ( -امتياز )هر نوع و تعداد 21جایزه علمی:  اعطای 



 

 

 های ارزیابی عملکردشاخص

 های علمی ایرانانجمن

 P 099331/9/9/9 -10 كد سند: 

0 شماره ويرايش:

 

 3 از 6 صفحهشماره:                       تاریخ:                              

 

 نمونه فعالیت و چگونگی امتیازدهی موضوع فعالیت
حداكثر 

 امتیاز

تقدیر از بزرگان و 
 پيشكسوتان

  :مستندات: داشتن معيار و ضابطه و اعطاء در مراسم  -امتياز 11ر مورد امتياز )ه 21تقدیر از بزرگان و پيشكسوتان
 رسمی(

04 

 54 امتياز 11هر مورد:   استانداردسازی
ارزیابی علمی حوزه 

 تخصصی
  :54 امتياز 11هر مورد 

مشاوره به نهادهای 
 گذارسياست

 ها، وزارتخانهحت، گير و آموزشی )مجلس، مجمع تشخيص مصلمشاوره به نهادهای سياستگذار، تصميم
هر  قوانين و مقرراتها، لوایح، ، مانند تنظيم، بررسی، نقد یا اصالح طرح(و ... نهادهای تخصصی، هادانشگاه

  امتياز 31مورد 
04 

 54 امتياز 5توسط انجمن: هر مورد ها و جوایز كسب شده تقدیرنامه  مقبوليت انجمن
كرسی 

 پردازی نظریه
 04 امتياز 11پردازی هركرسی نظریه: انجمندر حوزه علم و فناوری توسط پردازی های نظریهكرسی 

صدور انواع 
 تائيدیه، گواهينامه

 صالحيتو  نظارتی

 امتياز 5: هر گواهينامه به عضو حقيقی 

  :امتياز 11هر گواهينامه به عضو حقوقی 
04 

ایجاد مركز 
 تخصصی مرجع

گذاری و آزمایشگاه حسب رشته فعاليت انجمن: نجش و صحههای مرجع و یا مراكز سمشاركت در ایجاد كلينيک
 امتياز 21یک مورد 

04 

 



 

 

 های ارزیابی عملکردشاخص

 های علمی ایرانانجمن

 P 099331/9/9/9 -10 كد سند: 

0 شماره ويرايش:

 

 3 از 7 صفحهشماره:                       تاریخ:                              

 

 امتیاز 053 -سعه تعامالت ملیتو -0

 نمونه فعالیت و چگونگی امتیازدهی موضوع فعالیت
حداكثر 

 امتیاز
سخنرانی علمی 

 اعضاء انجمن
 04 امتياز 6هر سخنرانی  :نفر 15كنندگان بيش از سخنرانی علمی با تعداد شركت 

ی یا آموزش یهادوره
 -یعلمكارگاه 

 تخصصی

  امتياز 11 ساعت(: 8)یا  روزه 1دوره یا كارگاه آموزشی 

  امتياز 21 ساعت(: 32)یا  هماه 1دوره یا كارگاه آموزشی 

 امتياز 41 ساعت(: 311)یا  دوره یا كارگاه آموزشی تا یكسال 

 امتياز 81ساعت(:  311)یا بيش از  دوره یا كارگاه آموزشی بيش از یكسال 

04 

 گردهمایینشست و 
 علمی

  04 امتياز 4 : هر نشستنفر 21يش از كنندگان ببا تعداد شركت نشست و گردهمائی علمی و هم اندیشیبرگزاری 

 51 امتياز 3هر بازدید  :نفر 21بيش از  كنندگانتعداد شركتبا  بازدید علمی  بازدیدهای علمی

های، تحقيقاتی، پروژه
یابی و مميزی ارز

 توسط انجمن 

 ازيامت 11 :با نظارت انجمن انجام شود، امتياز 15 :توسط انجمن انجام شود ازيامت 25 :پژوهشی 

14  ازيامت  11 :با نظارت انجمن انجام شود، امتياز 15 :توسط انجمن انجام شود  ازيامت 25 :مشاوره 

 ازيامت  11با نظارت انجمن انجام شود ، امتياز 15 :م شودتوسط انجمن انجا ازيامت 25 :مميزی و ...، ارزیابی 
ها با سازمانهمكاری 

 04 امتياز 11ها و نهادهای عمومی و تخصصی: هر مورد ها، سازمانها، پژوهشگاههمكاری با دانشگاه  و نهادها

عضویت انجمن در 
 14 امتياز 11: هر مورد صصیو تخ های علمیها، شوراها یا انجمندر اتحادیهانجمن عضویت   هاتشكل

 برگزاری نمایشگاه
  امتياز 21برگزاری نمایشگاه توسط انجمن: هر مورد 

 امتياز 5: هر مورد مشاركت در برگزاری نمایشگاه 
01 

سازی و آگاه
 رسانی عمومیاطالع

  :امتياز( 5امتياز )هر مورد  11مصاحبه/ گفتگو با صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران 

  امتياز( 5امتياز )هر مورد  11های سراسری: یا انتشار مقاله در نشریات و خبرگزاریمصاحبه 
04 



 

 

 های ارزیابی عملکردشاخص

 های علمی ایرانانجمن

 P 099331/9/9/9 -10 كد سند: 

0 شماره ويرايش:

 

 3 از 9 صفحهشماره:                       تاریخ:                              

 

 امتیاز 233 -المللیتعامالت بین توسعه -0

 نمونه فعالیت و چگونگی امتیاز دهی موضوع فعالیت
حداكثر 

 امتیاز

 54 امتياز 5 به ازای هر شعبه: كشوراز خارج در شعبه  ایجاد  شعبه

 54 امتياز 11: انگليسی یا هر زبان دیگرفعال پایگاه اینترنتی برخورداری انجمن از   نگليسیوب سایت ا

 1 امتياز 5 :كميته بين الملل  كميته
عضویت افراد خارج از 

 كشور
  :54 امتياز( 2عضو  1امتياز )هر  11تعداد اعضای حقيقی خارج ازكشور 

 و سمينار، همایش
 المللی های بين كنفرانس

 1 امتياز 5: مراكز خارج از كشورو  هاشركت، هاانجمن با مشاركت انجمن یهاكنفرانس یررگزاب 

 1 امتياز 5: المللی در خارج توسط انجمنهای بينبرگزاری كنفرانس 

 1 امتياز 5 :المللی در خارج از كشورمشاركت در برگزاری كنفرانس بين 

 1 امتياز 5: المللی در ایرانهای بينميزبانی كنفرانس 

 54 امتياز 11المللی: های بينپروژهمشاركت در   المللیهای بينپروژه

افراد خارج از  همكاری
 كشور

 :خارج كشور یرانیا ایو  یو متخصصان خارج ديز اساتا استفاده

 امتياز 5های انجمن:  ها و گردهمایی اندیشیهم ،هادر كنفرانس 

 امتياز 5: انجمن یهاكنفرانس یعلم یهاتهيدر كم 

 امتياز 5: ها و مجالت انجمنمقاالت كنفرانس یداور یبرا 

 امتياز 5ت انجمن: مجال هیریتحر ئتير هد 

 (امتياز 5حداكثر ) امتياز 1هر مقاله : خارج كشور در مجله انجمن ناچاپ مقاالت محقق 

01 

های ها و اتحادیهعضویت
 المللیعلمی بين

 امتياز ( 11امتياز ) هر مورد  21های خارجی: المللی یا اتحادیهبينی علمهای عضویت یا همكاری با انجمن 

 امتياز( 5امتياز )هر مورد  11المللی: های بينایجاد اتحادیه 
04 

های علمی سخنرانی
 المللیبين

  54 زامتيا 2هر سخنرانی : كشورهای دیگر در انجمنیا سخنرانی علمی انجمن در كشورهای دیگر 

وزشی های آمكارگاه
 المللیبين

 هر كارگاه كشورهای دیگر در انجمنیا  انجمن در كشورهای دیگرتخصصی  -علمیآموزشی های ارگاهك :
 امتياز 5

54 

بازدیدهای علمی 
 المللیبين

 54 امتياز 5هر بازدید المللی: بين علمیهای بازدید 

 54 امتياز 11: قهبرگزاری یا مشاركت انجمن در برگزاری مساب  المللیمسابقات علمی بين

های ب به زباناچاپ كت
 خارجی

 امتياز 11 :چاپ اول 

 امتياز 5 :چاپ دوم و بيشتر 
54 

 هایچاپ مجله به زبان
 خارجی

 54 امتياز 5 شماره:هر  مجله به زبان انگليسی یا هر زبان خارجی دیگر چاپ 



 

 

 های ارزیابی عملکردشاخص

 های علمی ایرانانجمن

 P 099331/9/9/9 -10 كد سند: 

0 شماره ويرايش:

 

 3 از 3 صفحهشماره:                       تاریخ:                              

 

 نمونه فعالیت و چگونگی امتیاز دهی موضوع فعالیت
حداكثر 

 امتیاز

 54 امتياز  5: شمارههر   چاپ مجله دو زبانه  
نامه انعقاد تفاهم

 المللیبين
 54 امتياز 5نامه: هر تفاهم المللیپژوهشی خارجی و بينو نامه با مراكز علمی انعقاد تفاهم 

مشاركت در انتقال 
 فناوری

 54 امتياز 5هر مشاركت:  مشاركت در انتقال دانش و فناوری 

 امتیاز 153 -های انجمندیگر فعالیت -5

 ینمونه فعالیت و چگونگی امتیاز ده موضوع فعالیت
حداكثر 

 امتیاز
نو یا  یهاتيفعال

  خالقانه
 04 امتياز  41: هر موردتوسط انجمن  لمیخالقانه عنو یا  یهاتيفعال 

 04 امتياز 35اند هر مورد: ها ذكر نشدهقابل توجه انجمن كه در شاخص هایفعاليتسایر   هاسایر فعاليت

 

 

 

 

 


