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  نیروي انسانی - 1
 تعداد نیروي انسانی صفی در پژوهشکده -

 در پژوهشگاه) صفی و ستادي(تعداد نیروي انسانی  -

پژوهشی، دبیران، (سایر/ شرکتی/ قرارداد کار معین/ پیمانی/ توزیع نیروي انسانی به تفکیک رسمی -
 )مشاوران

  پژوهشگاه به کل نیروي انسانی صفیصفی پژوهشکده نسبت نیروي انسانی  -

 نسبت اعضاي هیأت علمی به نیروي انسانی در پژوهشکده -

 نسبت اعضاي هیأت علمی به نیروي انسانی در پژوهشگاه -

 پژوهشکده نسبت پژوهشگر به نیروي انسانی در -

 نسبت پژوهشگر به نیروي انسانی در پژوهشگاه -

 
 اعضاي هیأت علمی

 تعداد کل اعضاي هیأت علمی در پژوهشکده -

 تعداد کل اعضاي هیأت علمی در پژوهشگاه -

 توزیع اعضاي هیأت علمی در پژوهشکده ها به تفکیک استاد، دانشیار، استادیار، مربی -

 ناسبارتقاء رتبه اعضاي هیأت علمی در زمان م -

 نسبت اعضاي هیأت علمی پژوهشکده به کل اعضا در پژوهشگاه -

 نسبت استاد به کل اعضأء هیأت علمی پژوهشکده -

 نسبت دانشیار به کل اعضأء هیأت علمی پژوهشکده -

 نسبت استایار به کل اعضأء هیأت علمی پژوهشکده -

 نسبت مربی به کل اعضأء هیأت علمی به پژوهشکده -

 هیأت علمی پژوهشگاهنسبت استاد به کل اعضأء  -

 نسبت دانشیار به کل اعضأء هیأت علمی پژوهشگاه -

 نسبت استایار به کل اعضأء هیأت علمی پژوهشگاه -

 نسبت مربی به کل اعضأء هیأت علمی به پژوهشگاه -
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 پژوهشگاه/ در پژوهشکده نسبت مدیران به اعضاي هیأت علمی -

 تعداد اعضاي هیأت علمی  در پژوهشکده -

 علمی  در پژوهشگاهتعداد اعضاي هیأت  -

 مرخصی در پژوهشکده / تعداد اعضاي هیأت علمی مأمور -

 مرخصی در پژوهشگاه / تعداد اعضاي هیأت علمی مأمور -

 در پژوهشکده به مدیران  نسبت اعضاي هیأت علمی -

 در پژوهشکدههاي برگزیده   مشاوره پایان نامه/ تعداد راهنمایی -

 ... ها، هیأت تحریریه مجالت،  در شوراها، کمیتهعضویت رسمی تعداد  -

 
  کارشناسان

 در پژوهشکدهتعداد کارشناسان پژوهشی  -

 در پژوهشکده تعداد کارشناسان اداري -

 تعداد پژوهشگران در پژوهشکده -

 نسبت کارشناسان اداري و پژوهشی به هیأت علمی  -

 پژوهشکدههیأت علمی  نسبت کارشناسان پژوهشی به -

 پژوهشکده اداري به هیأت علمی نسبت کارشناسان -

  

  یت هاي پژوهشیفعال - 2
  طرح هاي پژوهشی

 پژوهشکده اي توسعه/ بنیادي/ تعداد کل طرح هاي پژوهشی به تفکیک کاربردي -

 در پژوهشکده تعداد طرح هاي موظفی و غیرموظفی -

 پژوهشکده تعداد طرح هاي فردي و گروهی -

 پژوهشکده اجرا دستدر  پژوهشی تعداد طرح هاي -

 تعداد ارائه و شروع به کار به موقع طرح هاي موظفی طبق مقررات تعیین شده شوراي پژوهشی -

 تعداد طرح هاي کارفرمایی اعضاي هیأت علمی در پژوهشکده  -

 پژوهشکدهانجام شده پژوهشی  تعداد طرح هاي -
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  در سال یافته پژوهشکده اتمامهاي  تعداد طرح -

 تعداد طرح هاي تصویب شده در پژوهشکده در سال  -

 طرح هاي پژوهشی گروهی در پژوهشکده اجرايتعداد سرپرستی و  -

 پژوهشکده  نسبت به هیأت علمیسرانه طرح فردي  -

 پژوهشکده پژوهشگرتعداد  نسبت به سرانه طرح فردي   -

 پژوهشکده  نسبت به هیأت علمیسرانه طرح گروهی  -

 پژوهشکده پژوهشگرتعداد نسبت به سرانه طرح گروهی  -

 پژوهشکده  نسبت به هیأت علمیسرانه طرح موظفی  -

 پژوهشکده پژوهشگرتعداد نسبت به سرانه طرح موظفی  -

 پژوهشکده  نسبت به هیأت علمیسرانه طرح غیرموظفی  -

 پژوهشکده پژوهشگرتعداد  نسبت به سرانه طرح غیرموظفی  -

 پژوهشکده  نسبت به هیأت علمیسرانه طرح بنیادي  -

 پژوهشکده پژوهشگرتعداد  نسبت به سرانه طرح بنیادي  -

 پژوهشکده  نسبت به هیأت علمیسرانه طرح کاربردي  -

 پژوهشکده پژوهشگرتعداد  نسبت به سرانه طرح کاربردي  -

 پژوهشکده نسبت به هیأت علمیاي  سرانه طرح توسعه -

 پژوهشکده پژوهشگرتعداد  نسبت به اي  سرانه طرح توسعه -

 طرح هاي پژوهشی کاربردي پژوهشکده به کل طرح هاي پژوهشگاهنسبت  -

  نسبت طرح هاي پژوهشی بنیادي پژوهشکده به کل طرح هاي پژوهشگاه -
 نسبت طرح هاي پژوهشی توسعه اي پژوهشکده به کل طرح هاي پژوهشگاه -

 پژوهشکده  سرانه طرح هاي دردست اجرا -

 پژوهشکده متوسط زمان مصوب هرطرح -

 پژوهشکده براي هرطرحمتوسط استمهال  -

 پژوهشکدهسرانه متوسط اجراي هر طرح  -

 به ماه پژوهشکدهاجراي طرح  میانگین مدت زمان -

 در پژوهشگاه  سرانه طرح هاي دردست اجرا -
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 در پژوهشگاه متوسط زمان مصوب هرطرح -

 در پژوهشگاه متوسط استمهال براي هرطرح -

 پژوهشگاه در سرانه متوسط اجراي هر طرح -

 در پژوهشگاهراي طرح متوسط درصد اج -

 به پژوهشگاه پژوهشکدهسرانه طرح هاي پژوهشی  -

 پژوهشکده  پیش بینی شده در طرح هاي پژوهشیتعداد  -

 پژوهشکده  طرح هاي پژوهشیدرصد تحقق  -

 پیش بینی شده در پژوهشکده طرح هاي فردي تعداد -

 پژوهشکدهدر  طرح هاي فرديدرصد تحقق  -

 در پژوهشکدهپیش بینی شده گروهی  طرح هاي تعداد -

  در پژوهشکده گروهیطرح هاي درصد تحقق  -

 پیش بینی شده در پژوهشکدهطرح هاي غیرموظفی  تعداد -

 پژوهشکده در طرح هاي غیرموظفیدرصد تحقق  -

 پیش بینی شده در پژوهشکدهطرح هاي بنیادي  تعداد -

 در پژوهشکدهطرح هاي بنیادي درصد تحقق  -

 پژوهشکده پیش بینی شده درطرح هاي کاربردي  تعداد -

 در پژوهشکدهطرح هاي کاربردي درصد تحقق  -

 پیش بینی شده در پژوهشکدهاي  طرح هاي توسعه تعداد -

 در پژوهشکدهاي  طرح هاي توسعهدرصد تحقق  -

  
 کتب هاي چاپ شده

 )خارجی/ داخلی(تعداد کتاب هاي منتشر شده توسط ناشران معتبر -

 )خارجی/ داخلی(علمیهاي برگزیده توسط مراجع رسمی و  تعداد کتاب -

 در پژوهشکده  عداد کتاب چاپ شده به تفکیک موظف و غیرموظفت -

 شده به تفکیک ترجمه و غیرترجمه در پژوهشکده  منتشرتعداد کتاب  -

 پژوهشگاهکتب چاپ شده نسبت کتب چاپ شده پژوهشکده به  -
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 کتاب چاپ شده به اعضاي هیأت علمی در آن پژوهشکده سرانه -

 کتاب چاپ شده به پژوهشگر پژوهشکده سرانه -

 به اعضاي هیأت علمی پژوهشگاه پژوهشکده نسبت کتب چاپ شده -

 پژوهشگاه انبه پژوهشگرپژوهشکده نسبت کتاب چاپ شده  -

 نسبت کتاب موظفی به اعضاي هیأت علمی در آن پژوهشکده -

 نسبت کتاب موظفی به پژوهشگر در آن پژوهشکده -

 اعضاي هیأت علمی در آن پژوهشکدهنسبت کتاب غیر موظفی به  -

 نسبت کتاب غیرموظفی به پژوهشگر در آن پژوهشکده -

 نسبت کتاب ترجمه به اعضاي هیأت علمی در آن پژوهشکده -

 نسبت کتاب ترجمه به پژوهشگر در آن پژوهشکده -

 نسبت کتاب غیر ترجمه به اعضاي هیأت علمی در آن پژوهشکده -

 آن پژوهشکدهنسبت کتاب غیر ترجمه به پژوهشگر در  -

 اي پژوهشکده به کل کتاب هاي چاپ شده پژوهشگاهنسبت تعداد کتاب هاي ترجمه -

 اي پژوهشکده به کل کتاب هاي چاپ شده پژوهشگاهنسبت تعداد کتاب هاي غیرترجمه -

 نسبت کتاب چاپ اول به هیأت علمی پژوهشکده -

 نسبت کتاب چاپ اول به پژوهشگر پژوهشکده -

 هیأت علمی پژوهشکدهنسبت کتاب تجدید چاپ به  -

 نسبت کتاب تجدید چاپ به پژوهشگر پژوهشکده  -

 نسبت کتاب چاپ اول به تجدید چاپ در پژوهشکده -

 پژوهشکده نسبت چاپ کتاب در خارج به عضو هیأت علمی -

 پژوهشکده پژوهشگرنسبت چاپ کتاب در خارج به  -

 در پیش بینی پژوهشکده کتاب چاپ شده تعداد -

 پژوهشکدهکتاب چاپ شده درصد تحقق  -

 در پیش بینی پژوهشکده کتاب ترجمه تعداد -

 پژوهشکدهکتاب ترجمه درصد تحقق  -

 در پیش بینی پژوهشکدهکتاب غیرترجمه تعداد  -
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 پژوهشکده کتاب غیرترجمه درصد تحقق  -

 در پیش بینی پژوهشکدهکتاب موظفی تعداد  -

 پژوهشکدهکتاب موظفی درصد تحقق  -

 پژوهشکدهدر پیش بینی موظفی کتاب غیرتعداد  -

 پژوهشکدهکتاب غیر موظفی درصد تحقق  -

 مقاالت 

 در پژوهشکده تعداد کل مقاالت چاپ شده -

 در پژوهشکده ISI ,ISC)( پژوهشی –علمی تعداد مقاالت چاپ شده  -

تخصصی، مجموعه -ترویجی، علمی -به تفکیک علمی (پژوهشی -غیر علمیتعداد مقاالت چاپ شده  -
 پژوهشکدهدر ) مقاالت، دانشنامه و سایر

 در پژوهشکده در مجالت معتبر خارجیتعداد مقاالت چاپ شده  -

 پژوهشکده علمی  تنسبت مقاالت چاپ شده به اعضاي هیأ -

 نسبت مقاالت چاپ شده به پژوهشگران پژوهشکده -

 پژوهشگاهمقاالت چاپ شده به  پژوهشکده نسبت مقاالت چاپ شده -

 پژوهشکدهدر  پژوهشی به اعضاي هیأت علمی-علمی نسبت مقاالت -

 پژوهشی به پژوهشگران در آن پژوهشکده -نسبت مقاالت علمی -

 پژوهشی به کل مقاالت در هر پژوهشکده-نسبت مقاالت علمی -

 پژوهشی به کل مقاالت در هر پژوهشکده-نسبت مقاالت غیرعلمی -

پژوهشکده به کل مقاالت اعضاي هیات علمی  هاي ملی مقاالت ارائه شده در کنفرانسنسبت  -
 پژوهشگاه

هیات علمی  المللی پژوهشکده به کل مقاالت اعضاي بینهاي  مقاالت ارائه شده در کنفرانسنسبت  -
 پژوهشگاه

 پژوهشکده پژوهشی به اعضاي هیأت علمی- علمی نسبت مقاالت غیر -

 پژوهشی به پژوهشگران پژوهشکده -نسبت مقاالت غیرعلمی -

 علمی پژوهشکدهنسبت مقاالت چاپ شده در مجالت داخل کشور به اعضاي هیأت  -

 نسبت مقاالت چاپ شده در مجالت داخل کشور به پژوهشگر پژوهشکده -
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 نسبت مقاالت چاپ شده در مجالت خارج کشور به اعضاي هیأت علمی پژوهشکده -

 نسبت مقاالت چاپ شده در مجالت خارج کشور به پژوهشگر پژوهشکده -

   نسبت مقاالت ارائه شده در کنفرانس داخلی به اعضاي هیأت علمی -

 نسبت مقاالت ارائه شده در کنفرانس داخلی به پژوهشگران در آن پژوهشکده  -

 پژوهشکدهبه اعضاي هیأت علمی   المللی بیننسبت مقاالت ارائه شده در کنفرانس  -

 به پژوهشگران در آن پژوهشکده  المللی بیننسبت مقاالت ارائه شده در کنفرانس  -

 پژوهشگاه  بینی شده در پیش یمقاالت چاپ تعداد -

 پژوهشگاه  درمقاالت چاپ شده درصد تحقق  -

 در پژوهشگاه پیش بینی شده پژوهشی-مقاالت علمی تعداد -

 در پژوهشگاهپژوهشی -مقاالت علمیدرصد تحقق  -

 در پژوهشگاه پیش بینی شده پژوهشی -علمیغیرمقاالت  تعداد -

 در پژوهشگاهپژوهشی -علمیغیر مقاالتدرصد تحقق  -

 پژوهشگاه  در  ارائه شده در کنفرانس پیش بینی شده مقاالت تعداد -

 در پژوهشگاه   مقاالت ارائه شده در کنفرانسدرصد تحقق  -

 کشور  از خارجپژوهشگاه در مجالت معتبر پیش بینی شده  یمقاالت چاپ تعداد -

 پژوهشگاه در مجالت معتبر خارج از کشورمقاالت چاپ شده درصد تحقق  -

 
  سخنرانی

 پژوهشگاه/ برگزار شده در پژوهشکده علمی هاي سخنرانیتعداد  -

 نسبت سخنرانی برگزار شده در پژوهشکده به عضو هیأت علمی -

 نسبت سخنرانی برگزار شده در پژوهشکده به پژوهشگر -

 پژوهشگاه / در پژوهشکدهشده  پیش بینیسخنرانی  تعداد -

  پژوهشگاه/ پژوهشکدهدر  سخنرانی برگزار شده درصد تحقق  -

  کارگاه
 استانی/ پژوهشگاه/ هاي برگزار شده در پژوهشکده تعداد کارگاه -

 پژوهشکدههاي برگزار شده به اعضاي هیأت علمی آن  نسبت کارگاه -
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 پژوهشکدههاي برگزار شده به پژوهشگران  نسبت کارگاه -

 پژوهشگاه  /پژوهشکده شده در پیش بینیهاي  کارگاه تعداد -

  پژوهشگاه/ پژوهشکدهدر  هاي برگزار شده کارگاهدرصد تحقق  -
  

  نشست تخصصی
 هاي تخصصی برگزار شده در پژوهشکده تعداد نشست -

 پژوهشکده هاي برگزار شده در پژوهشکده به اعضاي هیأت علمی نسبت نشست -

 هاي برگزار شده در پژوهشکده به پژوهشگران نسبت نشست -

 در پژوهشگاههاي برگزار شده  نشست تعداد -

 پژوهشگاه در  هاي برگزار شده  نشستدرصد تحقق  -

 هاي برگزار شده پژوهشگاه ژوهشکده به تعداد کل نشتهاي تخصصی برگزار شده پ نسبت نشست -
  

  ها و کنفرانس ها همایش
 هاي برگزار شده در پژوهشکده تعداد همایش -

 خارجی/ در کنفرانس داخلی  با سخنرانی شده چاپمقاالت  ارائه تعداد -

 تخصصی -علمی  هاي  همکاري مستمر و نظامند با مراکز و انجمن -

  به پژوهشگاه برگزار شده پژوهشکدهملی همایش هاي سرانه  -

 در پژوهشگاهبین المللی  هاي ملی و مشارکت در همایش تعداد -

 نسبت همایش هاي برگزار شده پژوهشکده به کل همایش هاي برگزار شده در پژوهشگاه -

 در پژوهشگاهشده  پیش بینیهاي  همایش تعداد -

 در پژوهشگاه ها  همایشدرصد تحقق  -

 در برگزاري همایش پژوهشگاه/ مشارکت پژوهشکدهپیش بینی تعداد  -

 در برگزاري همایش پژوهشگاه/ درصد تحقق مشارکت پژوهشکده -

  

  ترویجی-هاي علمی کرسی
 برگزار شده در پژوهشکدهترویجی -هاي علمی کرسیتعداد  -

 به اعضاي هیأت علمی  برگزار شده پژوهشکدهترویجی -هاي علمی کرسینسبت  -
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 برگزار شده پژوهشکده به پژوهشگرانترویجی -هاي علمی کرسینسبت   -

برگزار شده پژوهشکده به کل درسگفتارهاي برگزار شده در ترویجی -هاي علمی کرسینسبت  -
 پژوهشگاه

 پژوهشگاه  در شده پیش بینیترویجی -هاي علمی کرسی تعداد -

 پژوهشگاه  درترویجی -هاي علمی کرسیدرصد تحقق  -

  

  و لوح تقدیر علمیجوایز
 دریافت شده اعضاي هیأت علمی در پژوهشکده لوح تقدیر/ علمیتعداد جوایز -

 کسب شده به اعضاي هیأت علمی آن پژوهشکده  لوح تقدیر/ نسبت جوایز علمی -

 کسب شده به پژوهشگران لوح تقدیر/ نسبت جوایز علمی -

 پژوهشگاه / در پژوهشکدهشده  پیش بینی لوح تقدیر/ علمیجوایز تعداد -

  پژوهشگاه/ در پژوهشکده لوح تقدیر/ علمیجوایز درصد تحقق -
  نظریه علمی 

 تعداد نظریه علمی ثبت شده در پژوهشکده -

 نسبت نظریه علمی ثبت شده به عضو هیأت علمی پژوهشکده -

 پژوهشگاه  پیش بینی شدهنظریه علمی  تعداد -

 نظریه علمی ثبت شده شده پژوهشگاه درصد تحقق  -
  

  مجالت
 تعداد مجالت منتشر شده در هر پژوهشکده -

 پژوهشکدهت منتشر شده به اعضاي هیأت علمی نسبت مجال -

 نسبت مجالت منتشر شده به پژوهشگران پژوهشکده -

 ظرفیت چاپ سرانه مجالت پژوهشکده براي اعضاي هیأت علمی  -

 نسبت تعداد مجالت چاپ شده در پژوهشکده از کل مجالت چاپ شده در پژوهشگاه -

 پژوهشگاه  درموقع و بدون تأخیر به منتشر شده  مجالت تعداد -

  المللی بینمعتبر ملی و تعداد نشریات علمی نمایه شده در پایگاه  -


