
تجمیع شده در وزارت کشور و وزارت علوم، تحقیقات و ( 96استان ها در سال  شاخص هاي ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوري
  )فناوري

 امتیاز مستندات مورد نیاز شاخص  ردیف
تعداد پروژه هاي خاتمه یافته در حوزه پژوهش  1

 و فناوري
رو گرفت قرارداد و نسخه اي از پروژه خاتمه یافتـه  

  )ارسال کد رهگیري الزامی است(
  20:سقف
 امتیاز 2هر پروژه 

تعداد گزارش ها و تحلیل هاي راهبردي و  2
گزارشی که در کوتاه مدت جهت  (کاربردي 

دستیابی به راهکار عملیاتی و در جهت توسعه 
 .)تحقیقاتی استان تهیه می شود

 یک نسخه از گزارش منتشر شده
  20: سقف
 امتیاز 1هر پروژه 

تعداد پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري  3
 مورد حمایت استانداري

 یک نسخه از پایان نامه و قرارداد مربوط
  11: سقف

  امتیاز 1: ارشد
 امتیاز 2: دکتري

4 

تعداد نشست هاي تخصصی، اتاق هاي فکر، 
 همایش، جشنواره، نمایشگاه هاي  برگزار شده

همـــایش، بروشـــور   تـــاریخ نشســـت، جشـــنواره،
 صورتجلسه اتاق فکر

  8: سقف
  5/0: هر نشست
  5/0: اتاق فکر
  1: همایش
 2: جشنواره

تعداد فصلنامه، وپژه نامه و کتب تألیفی یا  5
ترجمه اي که با حمایت و نظارت استانداري 

  چاپ شده
 یک نسخه از فصلنامه، ویژه نامه و کتب

  7: سقف
  امتیاز 2: فصلنامه
  امتیاز 5/0: ویژه نامه

 امتیاز 1: تابک
سامانه الکترونیکی فعال براي پایش پژوهش،  6

 فناوري و آموزش
ــی  ــامانه الکترونیکـ ــایت (آدرس سـ ــعیت سـ وضـ

 )شکلی، محتوایی و به روز بودن: استانداري
 امتیاز 5: سقف

میزان اعتبار تخصیصی جذب شده و هزینه شده  7
اعتبار (در حوزه پژوهش، فناوري و آموزش 

 )استانداري

ارایه جدول به اعتبـار مصـوب، اختصـاص یافتـه و     
 جذب شده در آموزش و پژوهش به تفکیک

  امتیاز 40: سقف
نسبت اعتبار جذب شده به 

 تخصیص یافته
8  

کیفیت و کمیت برنامه هاي هفته پژوهش و 
 1395فناوري سال 

  برگزاري نمایشگاه
  مساحت نمایشگاه

  تعداد غرفه  نمایشگاه
  شنواره پژوهشتعداد جلسات در خصوص ج

  تعداد دستگاههاي اجرایی فعال در هفته پژوهش
  تعداد خبرنامه هاي هفته پژوهش

تعداد  فناوران و پژوهشـگران منتخـب کـه تجلیـل     
 شده اند

  امتیاز 3: سقف
  امتیاز 3: سقف
  امتیاز 3: سقف
  امتیاز 3: سقف
  امتیاز 3: سقف
  امتیاز 3: سقف
 امتیاز 3: سقف

برگزار شده در موضوع تعداد دوره هاي مصوب   9
  اقتصاد مقاومتی

  
 

 نام دوره، نوع دوره، تاریخ برگزاري
  امتیاز 4: سقف

 امتیاز 1هر دوره 



 امتیاز مستندات مورد نیاز شاخص  ردیف
تعداد پروژه هاي  پژوهشی، فناوري اجرا شده یـا     10

در دست اجرا با محوریت اقتصاد مقاومتی که به 
دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و فناوري واگـذار  

 .شده است

شناسنامه طـرح شـامل اهـداف، برنامـه هـا و      ارایه 
 نتایج حاصل آمده و یا مورد نظر

  امتیاز 5: سقف
 امتیاز 1 پروژهبه ازاي هر 

تعداد شرکت هـاي فنـاور دانـش بنیـان، تعـداد        11
محصوالت دانش بنیان مستقر در دانشـگاه هـا و   
پــارك هــاي علــم و فنــاوري کــه اســتانداري در 

اجرایی کمک نمـوده  فروش آنها به دستگاههاي 
 است

  تعداد شرکت
  تعداد محصول
 میزان فروش

  امتیاز 5: سقف
  امتیاز 5: سقف
 امتیاز 5: سقف

تعــداد جلســات برگــزار شــده شــوراي آمــوزش    12
 استانداري

 صورتجلسه
  جلسه 5: سقف

 امتیاز 5/0هر جلسه 
تعداد مصوبات تصـویب شـده در سـتاد راهبـري       13

اقتصاد مقـاومتی اسـتان کـه در آن بـه نقـش و      
جایگاه دانشگاه ها، پـارك هـاي علـم و فنـاوري     

 اشاره شده است

 صورتجلسه
  امتیاز 3: سقف

 امتیاز 5/0هر جلسه 

همکــاري در برگــزاري دوره هــا و کارگــاه هــاي    14
علم آموزشی مشترك با دانشگاه ها و پارك هاي 

و فناوري در استان براي باال بـردن تـوان علمـی    
 نیروي انسانی استان

ــا    ــاه ه ــا و کارگ ــک دوره ه ــه تفکی ــاعت ب ـــ س نفر
جدول فهرست دوره هـاي گذرانـده بـه    : مستندات(

 )تفکیک نوع دوره

  امتیاز 4: سقف
 امتیاز 5/0هر دوره 

 یک نسخه از درسنامه تهیه محتوا براي دوره ها و کارگاه ها  15
  امتیاز 4: فسق

 امتیاز 1هر درسنامه 
16  

 سرانه آموزشی دوره هاي شغلی اختصاصی
جدول مربـوط بـه دوره هـاي گذرانـده شـغلی بـه       

 تفکیک نفرـ ساعت

  امتیاز 4: سقف
نفرـ ساعت  100به ازاي هر 
 امتیاز 1

 امتیاز 2: سقف جدول مربوط به دوره هاي گذرانده شده سرانه دوره هاي آموزشی براي کارکنان  17
برگــزاري دوره هــا و کارگــاه هــاي آموزشــی بــه   18

 صورت مجازي
 تاریخ دورهـنام دوره

  امتیاز 2: سقف
به ازاي هر دوره و کارگاه 

 امتیاز 5/0
تعداد تفاهم نامه هاي منعقد شده با دانشگاه ها،   19

 پژوهشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري
 روگرفت تفاهم نامه

  امتیاز 3: سقف
 امتیاز 1تفاهم نامه هر 

تعداد قراردادهاي منعقـد شـده بـا  دانشـگاه هـا        20
پژوهشگاهها، پارك هاي علم و فناوري و شـرکت  

 هاي مستقر در آنها
 روگرفت قرارداد و بیان نتایج حاصل از آن

  امتیاز 5: سقف
 امتیاز 1هر قرارداد 

در ) یـا کاغـذي  (انتشار خبرنامه هاي الکترونیک   21
 رسانی آموزش ، پژوهش و فناوري حوزه اطالع

 نمونه نشریه و تعداد شماره هاي منتشر شده
  امتیاز 3: سقف

 امتیاز 1هر خبرنامه 
تعداد مصوبات تصویب شده  شـوراي پـژوهش و     22

فناوري اسـتانداري کـه در آن بـه ایفـاي نقـش      
دانشگاه ها و پارك هـاي علـم و فنـاوري اشـاره     

 صورتجلسه
  امتیاز 8: سقف

 امتیاز 1هر جلسه 



 امتیاز مستندات مورد نیاز شاخص  ردیف
  .شده است

 
تعداد سمینارهاي علمـی، فنـاوري بـا مشـارکت       23

  دانشگاه ها و مراکز فناوري دستگاه هاي اجرایی
  امتیاز 4: سقف

 امتیاز 1هر سمینار 
ــت      24 ــا حمای ــه ب ــی ک ــاي عمران ــرح ه ــداد ط تع

استانداري در دانشـگاه هـا و مراکـز پژوهشـی و     
  .یافته استفناوري  در حال اجراست یا پایان 

 
  امتیاز 6: سقف

 امتیاز 2امتیاز هر طرح 

  215 جمع کل امتیاز
 


