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  گانه  ارزيابي پژوهشگاه ها33راهنماي شاخص هاي 

  

 خارج اساتيد و محققان با داخل پژوهشگاه علميت هيا اعضاي كه و يا طرح تحقيقاتي پروژه هر: به طرح تحقيقاتي -1بند
دكترا و يا  ،ارشد كارشناسي رساله و يا مشاوره راهنمايي شامل دنتوان ها مي پروژه اين گردد. اطالق مي دهند انجام كشوراز

طرح هاي همكاري هاي بين المللي اعالم شده از طرف وزارت علوم، صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران و ساير ، دكتراپسا
باشند. همچنين هر گونه طرح تحقيقاتي مورد تاييد پژوهشگاه با فعاليت بين المللي  ، خصوصيارگان هاي دولتي و نيمه دولتي

طرف خارجي انجام گيرد در اين تعريف مصداق خواهد داشت. اين طرح ها مي توانند در ايران، خارج كه به صورت مشاركت با 
  از كشور و يا هر دو كشور انجام شوند.

  
با محققين خارجي و يا كه با همكاري  ISCو  ISI،usScopايندكس شده در بين المللي  مقاالت :بين المللي مقاالت - 2بند

 مركز (دانشگاه يا پژوهشگاه) خارجينام  ايراني، عالوه بر نام پژوهشگاه منتشر شده اند و خارج از كشورمقيم متخصصان ايراني 
  .)Affiliation( مقاالت با دو و يا چند  نيز ذكر شده باشد

  
 100باالي ارزش  بوده و 1كه مطابق با تعريف بند  هاي تحقيقاتيطرحبه  هزار دالر: 100با ارزش  طرح هاي تحقيقاتي -3بند

  اطالق مي گردد. دارند هزار دالر
  

كه با سازوكار وزارت علوم به اساتيد اعطا مي گردد و همچنين  مطالعاتي هاي فرصتشامل  :ي اساتيدفرصت مطالعات -4بند
اين  گرفته مي شود. براي اساتيد در نظر مصوبات داخلي پژوهشگاهفرصت هاي مطالعاتي كوتاه مدتي كه بر اساس صالحديد و 

  تحقيقاتي و صنعتي باشند.دانشگاهي، دوره ها مي توانند شامل بازديد و حضور در مراكز 
  

محققان و دانشجويان  به و يا پسا دكترا كهفرصت مطالعاتي  مدت كوتاهدوره هاي  ي دانشجويان:مطالعات فرصت -5بند
  .اعطا مي شود خارجي و يا متخصصان ايراني غير مقيم

  
توسط اساتيد، محققان، دانش آموختگان و دانشجويان پژوهشگاه كه به شامل جوايزي است كه  المللي:جوايز بين -6بند

اين جوايز شامل جوايز اعطايي در المپيادها، رقابت . كسب مي شوندعلمي صورت مستقل و يا مشترك با همكاري ساير مراكز 
از رقابت هاي بين المللي معتبر مي باشد. بعالوه جوايز بين المللي، منطقه اي، جهان اسالم و ساير جوايز كسب شده هاي 

  باشد.مياعطايي در همايش ها، كنفرانس ها و ساير رويدادهاي علمي، تحقيقاتي كه به محققان/ سخنرانان برتر نيز مد نظر 
  

  مطابق با تعاريف بين المللي: index‐H - 7بند
  

اين مقاالت شامل مقاالت تحقيقاتي و مروري مي باشند  : Natureو   Scienceدر مجالت تعداد مقاالت چاپ شده - 8بند
  كه در اين مجالت به صورت مستقل و يا با همكاري محققان خارجي و يا متخصصان ايراني غير مقيم منتشر مي شوند.

  



٢ 
 

به تعداد اعضاي  آن پژوهشگاه Affiliationبا  ISIچاپ شده در مجالت مقاالت  نسبت تعداد  :ISIسرانه چاپ مقاالت - 9بند
  هيات علمي تمام وقت آن پژوهشگاه

  
نسبت تعداد مقاالتي كه به صورت مشترك و يا مستقل در  :(Q1)درصد باالي فهرست  25درصد مقاالت كيفي در -10بند

شر مي شوند به كل مقاالت منتشر شده آن پژوهشگاه. الزم به ذكر است تتوسط اعضاي هيات علمي پژوهشگاه من Q1مجالت 
  قرار مي گيرند مورد قبول هستند. Q1ه مقاالتي كه در هريك از نظام هاي رتبه بندي معتبر در دسته مقاالت ك
  

 تمام وقت مي اعضاي هيات علميا: تماستناد و يا در رديف دانشمندان برتر جهان 1000اعضاي هيات علمي با بيش از -11بند
        استناد مي باشند در اين دسته قرار  1000و معتبر داراي بيش از  نظام هاي رتبه بندي مصوب بر اساسپژوهشگاه كه 

  مي گيرند. 
  

و يا   Editorپژوهشگاه كه به عنوان  تمام وقت اعضاي هيات علمي :عضو هيات تحريريه مجالت معتبر بين المللي-12بند
Editor in chief  (و يا ساير زبان هاي زنده دنيا) در مجالت معتبر بين المللي انگليسي زبانISC, ISI  و ساير مجالت معتبر

  مسئوليت دارند در اين طبقه قرار دارند. 
  

كه با حمايت مادي و معنوي پژوهشگاه با حضور محققان خارجي و يا همايش هاي بين المللي  همايش بين المللي:-13بند
  زار مي گردد و به تصويب هيات امناي پژوهشگاه رسيده باشد.برگ يا خارج از كشور ، در داخلمتخصصان ايراني غير مقيم

  
 ،تمام وقت كتاب و فصولي از كتاب هاي علمي كه توسط اعضاي هيات علمي و فصول كتب بين المللي:كتب -14بند

(بدون پژوهشگاه به صورت مستقل و يا مشترك در انتشارات بين المللي معتبر  دانشجويان، محققان و دانش آموختگان
نقش طرف  منتشر شده باشد. پژوهشگاه  Affiliationدنيا با  به زبان انگليسي و يا يكي از زبان هاي زندهپرداخت هزينه) 

  ايراني مي تواند به عنوان اديتور علمي، نويسنده و يا كمك نويسنده باشد.  
 

في مابين پژوهشگاه و مراكز (دانشگاه  و صنعتي كه علمي/ تحقيقاتينامه هاي همكاري  تفاهم نامه بين المللي: تفاهم-15بند
منجر به انجام نامه اي است كه  نامه اجرايي، تفاهم منظور از تفاهم ها، پژوهشگاه ها، مراكز صنعتي) خارجي منعقد مي گردد.

  دوره هاي آموزشي و انتقال فناوري شده باشد.طرح، تبادل اساتيد و دانشجو، 
  

رنت هاي دريافت شده توسط محققان، اعضاي هيات علمي، دانشجويان و دانش آموختگان گ گرنت بين المللي:-16بند
طرح هاي همكاري هاي بين المللي اعالم شده از طرف وزارت علوم، صندوق حمايت از پژوهشگران و پژوهشگاه كه از طريق 

كسب شوند.  با فعاليت بين المللي ، شركت هاي خصوصي و يا مراكز صنعتينيمه دولتي ،فناوران و ساير ارگان هاي دولتي
همچنين گرنت هاي دريافتي توسط دانشجويان و يا اعضاي هيات علمي پژوهشگاه از مراكز خارجي براي سپري كردن دوره 

  هاي آموزشي (فرصت مطالعاتي)، تحقيقات مشترك و ... نيز در اين تعريف قرار دارند. 
  

و  ISIن معتبر بين المللي نمايه شده در : نشريه هاي انگليسي زباالمللينشريه داراي نمايه هاي استنادي بين -71بند
Scopus و مورد تاييد وزارت علوم مي باشند مي رسند پكه به صورت مدون و دوره اي توسط پژوهشگاه به چا .  
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نسته اند استانداردهاي آزمايشگاه هاي موجود در پژوهشگاه كه توا :آزمايشگاه هاي داراي استاندارد بين المللي مصوب-81بند
را اخذ نموده و قابليت ارائه خدمات به مشتريان  ISO17020و  ISO17025 ،ISO9001 ،ISO45001نظير  بين المللي

  خارجي را دارند.
  

دانشجويان و  : همكاري اساتيد، محققاندر انتقال دانش فني/ فناوري انتقال يافته از خارج به داخل كشور مشاركت-19بند 
پژوهشگاه در دستيابي به يك دانش فني از طريق مذاكرات براي خريد دانش فني و يا مشاركت در دستيابي دانش آموختگان 

  .به دانش فني
  

خدمات مشاوره اي و فني مانند تفسير و تعريف آناليزهاي فني و مشاوره اي :  فناوري/دانش فني/ ارايه خدمات-21و 20بند 
پارك، قطب و يا شركت دانش خط توليد، بازرسي و ارائه استاندارد، مشاوره براي احداث آزمايشگاه،  اعزام كارشناس، شناسايي،

  كشورهاي خارجي.بنيان ارائه شده توسط محققان و اساتيد پژوهشگاه به 
  

 تگانحققان، دانشجويان و دانش آموخ، متمام وقت پتنت هايي كه توسط اعضاي هيات علمي پتنت هاي بين المللي:-22بند
يا به صورت مشترك با ساير مراكز داخلي و خارجي در اروپا، ژاپن، امريكا و كانادا فايل و يا ثبت به صورت مستقل پژوهشگاه و 
  شده باشند.

  
شركت هايي كه توسط پژوهشگاه و يا با مشاركت آن ثبت و تاسيس  شركت هاي دانش بنيان با فعاليت بين المللي:-23بند

توليد مشترك محصول، ، توسعه مشترك دانش فنيخدمات به خارج از كشور،  ارائه شده اند و داراي فعاليت بين المللي نظير
  مي باشند. فروش محصول و صدور يا خريد دانش فني با مراكز خارجي

كارگاه ها، دوره هاي آموزشي كوتاه و بلند مدت و تدريس هاي  :موزشي و تدريس بين الملليكارگاه ها، دوره هاي آ -24بند 
ارائه شده به صورت مستقل و يا مشترك توسط متخصصان ايراني غير مقيم و يا اساتيد خارجي در داخل و يا خارج از كشور. 

توسط  اوزارت علوم و يا پژوهشگاه و يا مشترك ش شامل دوره هايي هستند كه با اعطاي مدرك توسطزدوره هاي تدريس و آمو
  طرف ايراني و خارجي اعطا مي گردد. 

پژوهشگاه و يا با مشاركت آن توسط  سخنراني ها و سمينارهاي علمي كه :المللي بيني علم سمينارهاي و سخنراني-25بند
  يم بر گزار مي گردد.در داخل و يا خارج از كشور با حضور محققان خارجي و يا متخصصان ايراني غير مق

 دانشجويان پژوهشگاه كه :دانشجويان تحصيالت تكميلي داراي فرصت هاي مطالعاتي و تحقيقاتي خارج از كشور -26بند 
دوره كوتاه مدت و يا بلند مدتي را در يكي از مراكز (دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراكز صنعتي و تحقيقاتي) خارجي سپري كرده 

تحقيقاتي معتبر و مورد د دوره هاي فرصت مطالعاتي مورد حمايت وزارت علوم و يا هر گونه دوره ها مي تواننباشند. اين دوره 
  تاييد پژوهشگاه را شامل شود. 

و نظارت مدون و دوره اي) واحد نظارت (و يا واحدهاي مشابه) از عملكرد واحد ارزيابي پايش( عبارت است از: نظارت- 27بند 
  .لمللفزايي هر چه بيشتر با واحد بين اشناسايي گلوگاه ها و بهبود برنامه ساير واحدهاي پژوهشگاه براي هم ابين الملل جهت 

در قالب تشكيل جلسات و يا كميته هاي  ساختار و يا تشكلي كه :شورا يا ساختارهاي رسمي در امور روابط بين الملل-28بند 
محوري  و اجرايي در زمينه پياده سازي فعاليت هاي بين المللي پژوهشگاه  مدون و با ارتباط مسقيم با رياست پژوهشگاه نقش
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دانشگاه و پژوهشگاه برتر  5مصوبات راه گشا در راستاي طرح ارتقا و تبديل هاي اين تشكل در قالب تصويب  فعاليتدارد. 
بين المللي، برنامه ريزي جهت افزايش برنامه ها و ابالغيه هاي وزارت علوم در زمينه ، اطالع رساني كشور به سطح بين الملل

  فعاليت هاي بين المللي پژوهشگاه و ... مي باشد.

و درآمدهاي  مدهاي اختصاصياز وزارت علوم به پژوهشگاه ،درآ اعتبار تخصيص يافتهمجموع شامل  :اعتبارات كل -92بند
   .حاصل از ارائه خدمات

وجود صفحه اينترنتي پژوهشگاه به زبان انگليسي و يا ساير زبان هاي زنده دنيا، كيفيت و  :شاخص هاي وبومتري -30بند 
سايت انگليسي  بو حجم اطالعات ذخيره شده و فواصل زماني به روز رساني اطالعات غناي وب سايت انگليسي پژوهشگاه،

  .، پهناي باند شبكه اينترنت به نسبت تعداد كاربرانپژوهشگاه

   .حمل و نقل، غذا، بهداشت و درمانخدمات اينترنتي، محل اسكان، تامين :  شامل ات رفاهيامكان-31بند 

شي برگزاري كالس هاي آموز خارجي: مهمانان و دانشجويان با تعامل براي پژوهشگاه كاركنان آموزش و توانمند سازي-32بند
آموزش و آشنا نمودن . مدارك معتبر زبان انگليسيكاركنان و افزايش تعداد كاركناني با براي ارتقاي سطح زبان انگليسي 

آموزش و توانمندسازي واحد حقوقي كاركنان با شاخص هاي فرهنگي خاص كشورها كه براي تعامل موثر ضروري مي باشند. 
  براي تنظيم قراردادهاي بين المللي، تنظيم شكايات و دعاوي و ساير موارد حقوقي در سطح بين الملل. 

و ساير موارد  : شامل اعطاي گرنت پژوهشي، مرخصي هاي تشويقي، اعطاي تسهيالت آزمايشگاهيتحقيقاتيتسهيالت 33-بند
تشويقي مصوب هيات امنا/ رئيسه كه به اساتيد و محققان پژوهشگاه براي انجام فعاليت هاي بين المللي تعلق گيرد و يا موارد 

تخصصان ايراني غير مقيم براي فعاليت بين المللي با پژوهشگاه تشويقي كه به اساتيد، محققان و دانشجويان خارجي و يا م
  اعطا گردد.


