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 بسمه تعالی
 

 دکتر غالمی  جناب آقايبرادر ارجمند 

 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري 
 

 ؛با سالم و احترام
های مدیریت عملکرد که در های اجرایی به عنوان یکی از زیرنظامهمانگونه که استحضار دارند؛ ارزیابی عملکرد دستگاه

های است، همه ساله در ابعاد شاخص( مورد تأکید قرار گرفته83و  82، 81فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری)مواد 

ها قرار های اجرایی توسط سازمان، اجرایی شده و مبنای ارزیابی عملکرد دستگاهعمومی و اختصاصی با همکاری دستگاه

ریت خدمات کشوری)به شماره قانون مدی 82و  81آیین نامه اجرایی مواد  3گیرد. در همین راستا به استناد بند )ب( ماده می

( مصوب وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، به پیوست 14/1/1389تاریخ  4225/44327

های های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با در نظر گرفتن اسناد باالدستی و مأموریتشاخص

های اعالم شده وزیر، های دولت و برنامهی دستگاه؛ به ویژه برنامه جامع علمی کشور، اسناد برنامه توسعه کشور، اولویتاصل

شور نهایی سازمان برنامه و بودجه کنظر و با  های مشترک کارشناسان آن دستگاه با این سازمانهمچنین با همکاری و نشست

های اجرایی با گردد. با توجه به این که در نظر است؛ عملکرد دستگاهارسال می 1397است، برای ارزیابی عملکرد سال شده

مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن ضمن ارائه به مراجع ذیربط از  1397های عمومی و اختصاصی در سال محوریت شاخص

های مختلف، در مراسم برداریو بهرهق.م.خ.ک(  82جمله؛ ریاست محترم جمهور و مجلس شورای اسالمی)به استناد ماده 

جشنواره شهید رجایی سال آتی نیز ارائه شود، خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و 

بندی تعیین شده، از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد پشتیبانی آن دستگاه قرار گرفته و گزارش مربوط طبق زمان

 سازمان ارایه شود. دولت به این
 

 

 
 

   
 رونوشت:

 جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ، برای استحضار. 
 جناب آقای صفدری معاون محترم نوسازی اداری ، برای آگاهی. 
 عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی ، برای آگاهی و اقدام الزم. جناب آقای رفیع زاده رئیس محترم امور مدیریت 

 

 

 جمشید انصاري 
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 َاي اجرايي كشًر فرم ارزيابي عملكرد دستگاٌ
  14/01/89تاريد  4225/44327ق.م.خ.ك تصًيب وامٍ شمارٌ  82ي  81وامٍ اجرايي مًاد  َيأ ت يزيران ي آييه 28/10/81َـ مًرخ 27701/ت44642مًضًع مصًبٍ شمارٌ 

 َاي اذتصاصي شاذص

 1397سال                                                                                                                                                                                                          تحقيقات ي فىايري  ،يزارت علًم
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 امتیاز ( 335پژيهش ي فىايري ) محًر -1

 30 0.72   ًفز/همالِ 13لاًَى تزًاهِ ؽؾن تَععِ جذٍل  66هادُ  تِ تعذاد اعضای ّیات علوی توام ٍلت  scopusعزاًِ عاالًِ هماالت  1

 30 50   تعذاد تزًاهِ ؽؾن تَععِ 66هادُ ٍ دارای ضزیة تاثیز یتیي الوللی علو ْایًؾزیات ایزاًی ًوایِ ؽذُ در پایگاّ تعذاد 2

 20  .8   درصذ اعٌاد تزًاهِ تَععِ تِ تعذاد اعضای ّیات علوی  ISIؽذ ًغثت تعذاد هماالت ًزخ ر 3

 ًمؾِ جاهع علوی وؾَر 3والى  راّثزد هزاوش رؽذ ٍ پاروْای علن ٍ ـٌاٍریعضَ ؽزوت ّا ٍ ٍاحذّای ـٌاٍری  راتصاد هیشاى 4
هیلیَى  

 دالر
  231 20 

 15 2092   ًفز 13لاًَى تزًاهِ ؽؾن تَععِ جذٍل 66هادُ  پضٍّؾگزاى تِ یه هیلیَى ًفز جوعیت تعذاد 5

 تزًاهِ راّثزدی پضٍّؼ ٍ ـٌاٍری رؽذ علن ٍ ـٌاٍری ؽزوت ّا ٍ ٍاحذّای ـٌاٍر عضَ هزاوش رؽذ ٍ پاروْایـزٍػ  هیشاى 6
هیلیارد 

 ریال
  23000 15 

 10 1000   تعذاد تزًاهِ راّثزدی پضٍّؼ ٍ ـٌاٍری ؽزوت ّای داًؼ تٌیاى هغتمز در هزاوش رؽذ ٍ پارن ّای علن ٍ ـٌاٍری تعذاد 7

 15 5/14   درصذ (13لاًَى تزًاهِ ؽؾن تَععِ )جذٍل  66هادُ  )هلی(ؽذُ ثثت اختزاعات تعذادؽذًزخ ر 8

 25 14   رتثِ  تزًاهِ ؽؾن تَععِ 66هادُ  )ؽاخص هعىَط(تَلیذ ووی هماالت در دًیارتثِ  9

 15 43   تعذاد اعٌاد تزًاهِ تَععِ تعذاد اختزاعات ٍ اتذاعات ثثت ؽذُ در عال در هزاجع تیي الوللی 10

 25 42   رتثِ  تزًاهِ ؽؾن تَععِ 66هادُ )ؽاخص هعىَط(ّزػ در جْاى ؽاخص 11

 10 20   درصذ ًمؾِ جاهع علوی وؾَر  9راّثزد والى8تٌذ ًغثت وارتزاى ؽثىِ علوی وؾَر 12

 10 10   درصذ  تزًاهِ ؽؾن تَععِ-تزهاهِ ٍ اّذاؾ عاسهاى (Hot Paperداغ ٍ پزاعتٌاد)-رؽذ تعذاد هماالت علویًزخ  13
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 15 27   درصذ 13لاًَى تزًاهِ ؽؾن تَععِ جذٍل  66هادُ  اس ول خارجیهحمماى تعذاد هماالت هؾتزن تا  درصذ 14

 10 10   درصذ تزًاهِ راّثزدی پضٍّؼ ٍ ـٌاٍری رؽذ اعتفادُ اس خذهات اسهایؾگاّی ؽاعاًزخ  15

 20 0.2   درصذ تزًاهِ راّثزدی پضٍّؼ ٍ ـٌاٍری اعضای ّیات علوی تعذاد تعذاد وتاب تالیفی تِ ًغثت 16

 10 3   درصذ تزًاهِ راّثزدی پضٍّؼ ٍ ـٌاٍری هثلػ جذب ؽذُ اس لزاردادّای صٌعتی تِ تَدجِ عاالًِ هَعغِ ًغثت 17

 10 820   تعذاد تزًاهِ راّثزدی پضٍّؼ ٍ ـٌاٍری ّای علن ٍ ـٌاٍری ( صٌایع تشري هغتمز در پارنR&Dتعذاد ٍاحذّای تحمیك ٍ تَععِ ) 18

19 
ّا ٍ ٍاحذّای ـٌاٍر عضَ هزاوش  د خطَط تَلیذ یا صٌایع ایجاد ؽذُ هثتٌی تز ـٌاٍری ؽزوتتعذا

 ّای علن ٍ ـٌاٍری رؽذ ٍ پارن
 10 450   تعذاد ًمؾِ جاهع علوی وؾَر 3راّثزد والى 

 10 30   درصذ تزًاهِ راّثزدی پضٍّؼ ٍ ـٌاٍری یاـتِ ای تخصیص ّای علن ٍ ـٌاٍری تِ اعتثارات ّشیٌِ ًغثت درآهذ اختصاصی تحمك یاـتِ پارن 20

 10 1   هتزهزتع تزًاهِ راّثزدی پضٍّؼ ٍ ـٌاٍری عزاًِ ـضای آسهایؾگاّی ٍ وارگاّی تِ اعضای ّیات علوی هؾوَل 21

 امتیاز( 195آمًزشي)محًر  -2

1 
ًغثت داًؾجَیاى تِ اعضای ّیات علوی توام ٍلت ٍسارت علَم ٍ دعتگاّْای 

 ّا( اجزائی)حضَری ٍ تِ تفىیه دٍرُ
 20 24   ًفز تزًاهِ ؽؾن تَععِ 66هادُ 

 15 3   درصذ عٌذ آهایؼ آهَسػ عالی  ّای اجزایی  وش ٍاتغتِ تِ دعتگاُّای هصَب هزا ًزخ واّؼ رؽتِ هحل 2

 هجَسّای تیي رؽتِ ایتعذاد ًزخ رؽذ  3
عٌذ  -تزًاهِ ؽؾن تَععِ -عٌذ تحَل علن ٍ ـٌاٍری

 آهایؼ آهَسػ عالی ٍ ًمؼ جاهع علوی وؾَر
 15 3   درصذ

 ی درعیّا ول تزًاهِ اسّای درعی تاسًگزی ؽذُ  تزًاهًِغثت  4
عٌذ  -تزًاهِ ؽؾن تَععِ -عٌذ تحَل علن ٍ ـٌاٍری

 جاهع علوی وؾَرآهایؼ آهَسػ عالی ٍ ًمؼ 
 15 90   درصذ

 ّا ول تزًاهِ اسّای درعی جذیذ تذٍیي ؽذُ  ایجاد تزًاهًِغثت  5
عٌذ  -تزًاهِ ؽؾن تَععِ -عٌذ تحَل علن ٍ ـٌاٍری

 آهایؼ آهَسػ عالی ٍ ًمؼ جاهع علوی وؾَر
 10 20   درصذ
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6 
اعضای ّیات علوی توام ٍلت تا هزتثِ اعتادیار ٍ تاالتز تِ ول اعضای ّیات علوی ًغثت 

 توام ٍلت)حضَری(
 20 89   درصذ تزًاهِ ؽؾن تَععِ 66هادُ

 10 20   درصذ تزًاهِ ؽؾن تَععِ 66هادُ اًؾجَیاى وارداًی تِ ول داًؾجَیاىعْن د 7

 15 22   درصذ تزًاهِ ؽؾن تَععِ 66هادُ عْن آهَسؽْای هْارتی در ًظام آهَسؽْای رعوی آهَسػ عالی  8

 10 339.8   ّشار ًفز تزًاهِ ؽؾن تَععِ 66هادُ تعذاد داًؾجَیاى گزٍُ علَم پایِ  9

 25 7   عذد تزًاهِ ؽؾن تَععِ 66هادُ داًؾگاُ تزتز آعیا100د داًؾگاّْای در سهزُ تعذا 10

 15 53   درصذ تزًاهِ ؽؾن تَععِ 66هادُ عال24تا18ًاخالص ثثت ًام جوعیت ًزخ  11

 10 5   درصذ عٌذ آهایؼ آهَسػ عالی ّای هجاسی ًزخ رؽذ هجَس راُ اًذاسی دٍرُ 12

 15 26   درصذ تزًاهِ ؽؾن تَععِ 66هادُ داًؾجَیاى دٍرُ تحصیالت تىویلی تِ ول داًؾجَیاىعْن  13

ٌ داوشجًیان) محًر -3  امتیاز( 111رفا

 ًغثت تِ عال لثل ّای پزداختی تِ داًؾجَیاىهثلػ ٍامهیشاى رؽذ  1

 1هادُ  7تثصزُ  2تٌذ اعاعٌاهِ صٌذٍق رـاُ،  3هادُ

احىام دائوی تزًاهِ ّای تَععِ وؾَر. لاًَى تَدجِ 

 1396عال 

 درصذ
 

 
 10 

 
25 

 ًزخ رؽذ تاسگؾت تغْیالت پزداختی صٌذٍق رـاُؼ اـشای 2
 9 لاًَى صٌذٍق رـاُ داًؾجَیاى،تٌذج تثصزُ 3هادُ 

 1397لاًَى تَدجِ عال 
 15 10   درصذ

3 
رؽذ ووه ّای رـاّی تِ داًؾگاُ ّا )اتاق تٌذرعتی، تعویز ٍ تجْیش عزاّا( ٍ داًؾجَیاى  هیشاى

 )ووه ٍیضُ همام عالی ٍسارت( ًغثت تِ عال لثل

احىام دائوی تزًاهِ ّای تَععِ  1هادُ  7تثصزُ  2تٌذ 

وؾَر     هصَتات ّیأت اهٌای صٌذٍق، لاًَى تَدجِ عال 

1397 

   درصذ
10 

 
20 

 خَاتگاُ ّای ارتماء یاـتِ تز اعاط عاهاًِ رتثِ تٌذی عزاّا تعذاد 4
تزًاهِ عٌذ راّثزدی صٌذٍق،  هصَتات ّیأت اهٌای 

 صٌذٍق
 25 100   تعذاد

 (تا ًظزعٌجی اس داًؾجَیاى)ویفیت خذهات تؽذیِ اـشایؼ رضایت داًؾجَیاى اس هیشاى 5
تزًاهِ عٌذ راّثزدی صٌذٍق،  هصَتات ّیأت اهٌای 

 1397لاًَى تَدجِ عال  ، صٌذٍق
   درصذ

15 

 
25 

 امتیاز( 111اجتماعي ) –فرهىگي ر محً  -4

 ّای داًؾجَیی دارای هجَسدرصذ اـشایؼ داًؾجَیاى جذب ؽذُ در تؾىل 1
  2لاًَى اّذاؾ ٍ ٍظایؿ تؾىیالت ٍسارت علَم، هادُ

 8ٍ  7لغوت ب تٌذ 
 10 5   درصذ

 10 100   درصذ 26/3/83هصَتِ ؽَرای عالی اًمالب ـزٌّگی هَرخ  تٌذی همزر چاج ًؾزیات دارای هجَس در سهاىًغثت  2
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3 
ول داًؾجَیاى در چارچَب  دداًؾجَیاى تْزُ تزدار اس اردٍّای ـزٌّگی تِ تعذاثت ًغ

 اعتاًذاردّای اعالم ؽذُ

آییي ًاهِ اردٍّای داًؾگاّی هصَتِ ؽَرای عالی اًمالب 

 تٌذ ث تزًاهِ ؽؾن تَععِ 86ـزٌّگی، هادُ 
 10 15   درصذ

4 
خ رؽذ تعذاد طزح ّا، پضٍّؾْا ٍ پیؾٌْادّای عولیاتی ارائِ ؽذُ تِ عاسهاًْای ًز

 اجزاجْت  تاالدعتی هتَلی 

تزًاهِ  99ٍ هادُ 2لاًَى اّذاؾ ٍ ٍظایؿ ٍسارت علَم هادُ 

 عَم تَععِ
 15 10   درصذ

 ًزخ رؽذ تزگشاری وزعی ّای آساد اًذیؾی 5
ٍ ـزهایؾات همام  2-4ٍ تٌذ7عٌذداًؾگاُ اعالهی، راّثزد 

 هعظن رّثزی
 15 15   درصذ

6 
ّای تخصصی)التصاد هماٍهتی، عفاؾ ٍ حجاب، ٍحذت حَسُ ٍ داًؾگاُ،  ًزخ رؽذ ًؾغت

 دٍرُ ّای آهَسؽی تخصصی هذیزاى ٍ وارؽٌاعاى ـزٌّگی(
 10 10   درصذ م هعظن رّثزیّای اتالؼی هما عیاعت 21تٌذ

7 
ثت تعذاد ٍاحذّای درعی یا هیاى رؽتِ ای لزآًی تذٍیي یا اصالح ؽذُ تِ تعذاد ول ًغ

 ٍاحذّای درعی رؽتِ ّای علَم اًغاًی ٍ ٌّز

راّثزد دٍم عٌذ ارتمای تزًاهِ ّای درعی لزآًی ًظام 

 آهَسػ عالی داًؾگاّی ٍ حَسٍی
 15 0.1   درصذ

8 
حوایت ؽذُ در عال تِ ول ًغثت تعذاد پایاى ًاهِ ّا ٍ رعالِ ّای لزآًی داًؾجَیی 

 پایاى ًاهِ ّا ٍ رعالِ ّای داًؾجَیاى

ؽیَُ ًاهِ حوایت » الذام دٍم راّثزد چْارم عٌذ اجزای 

 «اس پایاى ًاهِ ّا ٍ رعالِ ّای لزآًی داًؾجَیاى ٍ طالب
 15 0.05   درصذ

 امتیاز( 111)هاي علمي بیه المللي همکاريمحًر   -5

1 
ؽٌاعی در داًؾگاّْا ٍ هزاوش  ـارعی، ایزاًؾٌاعی ٍ اعالمّای ستاى ٍ ادتیات  وزعی تعذاد

 علوی خارج اس وؾَر

ًمؾِ جاهع علوی وؾَر  14-لاًَى ٍسارت علَم ب

 13الذام هلی  9راّثزد والى 
 30 50   وزعیتعذاد

 الوللی ّای هؾتزن علوی تیي ّا ٍ پزٍصُ دٍرُ تعذاد 2
ًمؾِ جاهع علوی وؾَر  14-لاًَى ٍسارت علَم ب

 24الذام هلی  9راّثزد والى 
 30 119   دٍرُ

 30 8   عذد تزًاهِ ؽؾن تَععِ 66هادُ تعذاد ؽعة خارجی داًؾگاّْای وؾَر  3

4 
ّا ٍ  اعاتیذ ٍ هتخصصیي خارجی جْت تذریظ، تحمیك، ؽزوت در وٌفزاًظحضَر 

 وارگاّْای آهَسؽی، پضٍّؾی ٍ عایز رٍیذادّای علوی

ًمؾِ جاهع علوی وؾَر  6-لاًَى ٍسارت علَم ج

 24الذام هلی  9راّثزد والى 
 ًفز/ اعتاد
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 امتیاز( 51ر سىجش آمًزش كشًر)محً  -6

1 
هیشاى رضایت داٍطلثاى اس هذیزیت اجزای آسهَى ّای عزاعزی)تز اعاط ـزم ًظزعٌجی 

 اس داٍطلثاى(
 35 83   درصذ تزًاهِ ٍ عیاعت ّای عاسهاى 

 15 0.8   درصذ تزًاهِ ٍ عیاعت ّای عاسهاى اـشایؼ ویفیت عَاالت آسهَى ّای عزاعزی هیشاى 2



 5 از 5 صفحه
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 امتیاز( 111محًر امًر داوشجًیان)  -7

1 
ًغثت  ـزصتْای تحمیماتی اعطاء ؽذُ تِ داًؾجَیاى دٍرُ ّای دوتزی داخل ًزخ رؽذ

 تِ عال لثل
 15 25   درصذ اّذاؾ ٍ تزًاهِ ّای عاسهاى

 15 2.02   هتزهزتع اّذاؾ ٍ تزًاهِ ّای عاسهاى ـضاّای ٍرسؽی  عزاًِ 2

 10 1   درصذ تزًاهِ ؽؾن تَععِ 66هادُ عْن داًؾجَیاى خارجی 3

 15 20   درصذ اّذاؾ ٍ تزًاهِ ّای عاسهاى داًؾجَیاى در هعزض خطز تحت درهاى تِ ول داًؾجَیاى در هعزض خطزًغثت  4

 10 10   درصذ اّذاؾ ٍ تزًاهِ ّای عاسهاى ّا ٍ ـعالیتْای ٍرسػ ّوگاًی داًؾجَیاى تحت پَؽؼ تزًاهِ تعذادًزخ رؽذ  5

6 
ٍرٍدی  تِ ول داًؾجَیاى جغن ٍ رٍاى داًؾجَیاى تحت پَؽؼ وارًاهِ عالهتًغثت 

 جذیذ
 10 75   درصذ  اّذاؾ ٍ تزًاهِ ّای عاسهاى

 15 23    هذال ّای عاسهاى اّذاؾ ٍ تزًاهِ داًؾجَیاى دهذالْای وغة ؽذُ در یًَیَرعیا تعذاد 7

 10 35   تعذاد  اّذاؾ ٍ تزًاهِ ّای عاسهاى ارسیاتی تٌذرعتی ٍ هؾاٍرُ ٍرسؽی در داًؾگاّْا هزاوش تعذاد  8

 1000 جمع كل

 


