جدول امتیاز دهی عملکرد یکساله انجمنهای علمی سال 9315

ردیف

حوزه فعالیت

جمع
امتیاز

حداكثر
نمونه فعالیت و چگونگی امتیاز دهی

موضوع فعالیت

امتیازات
موضوع

انجمن در شهرستان ()5
انجمن داراي شعبه شهرستان (به ازاي هر شعبه 1امتياز) حداكثر  4امتياز
وضعيت استقرار دفتر انجمن
وضعيت ساختمان  /فضاي اداري انجمن( :مالكيت ( ، )4اجاري ( ، )3رهن( ، ) 3مستقر در مراكز و سازمانهاي دولتي
( ، )2مستقر در مراكز و سازمانهاي غير دولتي ()1
جايگاه روابط عمومي و فرد
مسئول در ساختار سازماني
انجمن

داشتن دفتر روابط عمومي  3امتياز
داشتن پايگاه اينترنتي انجمن 4امتياز

فرد مسئول روابط عمومي (سطح تحصيالت ،حداقل ليسانس (  3امتياز)
فعال بودن پايگاه اينترنتي(به روز بوده تا يكماه قبل  5امتياز)

51

51

چارت سازماني انجمن و
تعداد كاركنان

داشتن چارت سازماني و شرح وظايف  9امتياز  1كارمند  2امتياز 2 ،كارمند  4امتياز ،بيشتر از  2كارمند  6امتياز ( كارمندان در ليست بيمه
را شامل ميشود)

51

برنامه استراتژيک و سند
راهبردي و ده ساله انجمن

داشتن برنامه استراتژيک  11امتياز (برنامه استراتژيک  5ساله)
داشتن سند راهبردي ده ساله انجمن  11امتياز
ارزيابي برنامه استراتژيک در جلسات مجمع عمومي  5امتياز ارزيابي سند راهبردي ده ساله انجمن در جلسات مجمع
عمومي 5امتياز

03

برنامه ساالنه مصوب مجمع
عمومي

بررسي برنامه هاي اجرايي ساالنه مصوب در مجمع عمومي ( 21امتياز)

03

درصد فزوني اعضاء انجمن
نسبت به سال گذشته

كل تعداد اعضاء (درصد افزايش اعضاء در مقايسه با سال قبل محاسبه مي شود) هر  %1افزايش 1/5 ،امتياز
فهرست اعضاي انجمن ارسال گردد

51

تكاليف قانوني و اظهارنامه
مالياتي در سال گذشته

داشتن دفاتر قانوني پلمپ شده ( 5امتياز )
تسليم اظهار نامه مالياتي ( 11امتياز )

51

درصد دريافت حق عضويت اعضاي حقيقي وحقوقي

03

دبير خانه مكانيزه

جدول امتیاز دهی عملکرد یکساله انجمنهای علمی سال 9315

ردیف

حوزه فعالیت

جمع
امتیاز

حداكثر
نمونه فعالیت و چگونگی امتیاز دهی

موضوع فعالیت

امتیازات
موضوع



تعداد اعضاء پيوسته حداكثر  13امتياز (هر  111عضو 3امتياز) * تعداد اعضاء وابسته 9 :امتياز ( هر  111عضو  1امتياز )

تعداد اعضاءحقيقي
( پيوسته ،وابسته،
دانشجويي ،افتخاري)



داشتن عضو افتخاري 4 :امتياز (هر  11نفر  1امتياز)

تعداد اعضاء حقوقي
( دانشجويي ،جايگاه
دولتي ،خصوصي)





انجمن يا شاخه دانشجويي ( 11امتياز ) هر انجمن يا شاخه  2امتياز
تعداد اعضاء حقوقي با جايگاه دولتي 11 :امتياز ( هر دو عضو  2امتياز)
تعداد اعضاء حقوقي با جايگاه خصوصي 11 :امتياز ( هر  11عضو  2امتياز)

03

اخذ نظر اعضاء در خصوص
عملكرد انجمن






 11امتياز
رضايت از عملكرد انجمن كمتراز%51
 21امتياز ( فرم مربوط جهت اظهار نظراعضابه پيوست مي باشد )
رضايت از عملكرد انجمن بين %51تا%01
 41امتياز
رضايت از عملكرد انجمن بيش از %01
تدوين شاخص ارزيابي و نظر خواهي اعضاي حقيقي وحقوقي انجمن ( 21امتياز )

03

برگزار ي جلسات در سال
(تعداد)
مجمع عمومي هيئت
مديره -كميته ها

* تعداد اعضاء دانشجوئي 4 :امتياز(هر  111عضو  2امتياز )

مجمع عمومي ساليانه  8امتياز
هيئت مديره  12امتياز ( هر جلسه  1امتياز)
كميته هاي علمي -تخصصي 1 1امتياز ( هر كميته  2امتياز)
ارزيابي مصوبات هيات مديره ،كميته و استخراج درصد مصوبات محقق شده (  5امتياز)

03

01

جدول امتیاز دهی عملکرد یکساله انجمنهای علمی سال 9315
ردیف

حوزه فعالیت

جمع
امتیاز

حداكثر
موضوع فعالیت

امتیازات

نمونه فعالیت و چگونگی امتیاز دهی

موضوع
تعداد مجالت
علمي  -پژوهشي
با مجوز از وزارت علوم
تعداد مجالت ISI
تعداد مجالت ISC
تعداد مجالت علمي
ترويجي
با مجوز از وزارت علوم
تعداد مجالت با مجوز
وزارت ارشاد و فرهنگ
اسالمي
تعداد خبرنامه و موارد
مشابه توسط انجمن
تعداد كتب انجمن به
صورت چاپي ،لوح فشرده
يا الكترونيكي

مسابقات علمي

واژه گزيني

 4ش ،فصلنامه علمي پژوهشي مستقل ؛ هر تک ش ( 6امتياز)

دو فصلنامه  12امتياز هر تک شماره ( 6امتياز )

( كل امتياز ) 24

 4ش ،فصلنامه علمي پژوهشي مشترك ( 21امتياز)
مجالت IS'I

( 11امتياز)

مجالت  11( ISCامتياز)
 4ش فصلنامه مجله علمي ترويجي مستقل ( 12امتياز)
 4ش فصلنامه مجله علمي ترويجي مشترك ( 8امتياز)

533

 4ش فصلنامه مجله مجوز از وزارت ارشاد ( 6امتياز)
خبرنامه يا موارد مشابه مانند گاهنامه ،پيک خبري ،خبرنامه الكترونيكي ،گزارش ،كاغذ خبر  11امتياز  4ش هر تک شماره
 2/5امتياز

 .1تاليف؛ چاپ اول  53امتیاز  /چاپ دوم و بیشتر  1امتیاز
 .2ترجمه؛ چاپ اول  1امتیاز  /چاپ دوم و بیشتر  0/1امتیاز

13

* امتياز اين بخش در صورت داشتن هر نوع همكاري با ناشر ديگر به انجمن تعلق ميگيرد.

طراح و مجري مسابقه فقط توسط انجمن ( حداقل شركت كنندگان  111نفر )
در سطح ملي 0امتياز
در سطح منطقه اي 11امتياز
به صورت اينترنتي  3امتياز

03

هر پروژه واژه گزيني  25امتياز

01
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ردیف

حوزه فعالیت

جمع
امتیاز

حداكثر
نمونه فعالیت و چگونگی امتیاز دهی

موضوع فعالیت

امتیازات
موضوع

برگزاري و مشاركت در
برگزاري سمينار ،همايش،
كنفرانسهاي انجمن

اعطاء جوايز علمي توسط
انجمن
تقدير از بزرگان و
پيشكسوتان
نقش انجمن در مديريت
علمي كشور
نقش انجمن در ايفاي
نقش مرجعيت علمي
كرسي نظريه پردازي و آزاد
انديشي در حوزه علم و
فناوري
دبيرخانه دائمي كنفرانسها

ظرفيت محل برگزاري  :بيش از  351نفر باشد  %111امتياز
ظرفيت محل برگزاري  :كمتر از  351نفر باشد  %81امتياز

همايش  1روزه ملي  51امتياز (  21مقاله ارائه و پوستر )
همايش  2روزه ملي  01امتياز (  31مقاله ارائه و پوستر )
مشاركت در برگزاري  21امتياز
پايگاه اينترنتي فعال همايش  11امتياز
انتشارات همایش:
مجموعه مقاالت  21امتياز
چكيده مقاالت چاپي با  11 CDامتياز

533

به هر جايزه  2/5امتياز

53

هر مورد  5امتياز

03

استخراج شاخص هاي مديريت علمي توسط انجمن و مصوب هيات مديره و ميزان دستيابي به شاخص ها (هر شاخص5
امتياز)
استخراج شاخص هاي مرجعيت علمي توسط انجمن و مصوب هيات مديره وميزان دستيابي به شاخص ها (هر شاخص 5
امتياز)

53
53

تعداد كرسي هاي نظريه پردازي و آزاد انديشي توسط انجمن (هركرسي نظريه پردازي  5امتياز)

01

تشكيل دبيرخانه دائمي و انتصاب رئيس دبير خانه (11امتياز)
تدوين سند راهبردي دبيرخانه در راستاي مديريت هماهنگ به همايش ها ( 11امتياز )
آرشيو فعاليتهاي انجمن و مقاالت كنفرانس و مجالت انجمن و در اختيار گذاردن به اعضا ( 11امتياز )

03

جدول امتیاز دهی عملکرد یکساله انجمنهای علمی سال 9315
ردیف

حوزه فعالیت

جمع
امتیاز

حداكثر
نمونه فعالیت و چگونگی امتیاز دهی

موضوع فعالیت

امتیازات
موضوع

تعداد سخنرانيهاي علمي
اعضاء يا هيئت مديره
انجمن
تعداد دوره هاي آموزشي يا
كارگاه علمي -تخصصي

برگزاري هرگونه اجتماع،
گردهمايي و بازديدهاي
علمي

تعداد سخنراني علمي با تعداد شركت كنندگان بيش از  15نفر هر سخنراني  5امتياز
دوره يا كارگاه آموزشي  1روزه  15امتياز
دوره يا كارگاه آموزشي يكماهه  25امتياز
دوره يا كارگاه آموزشي تا يكسال  51امتياز
دوره يا كارگاه آموزشي بيش از يكسال 05امتياز


گردهمائي علمي و هم انديشي 21 :امتياز
 تعداد :هر گردهمایی بیش از  03نفر  4امتیاز



بازديد علمي  15:امتياز
 تعداد :هر بازدید بیش از  03نفر  0امتیاز

پژوهشي 25
امتياز
تعداد پروژه ها  ،تحقيقات
 ،ارزيابي و مميزي توسط
انجمن

مشاوره 25
امتياز
نظارتي اجرايي
و  25 ...امتياز

توسط انجمن انجام شود  15امتياز

13

51

01

با نظارت انجمن انجام شود  11امتياز

توسط انجمن انجام شود  15امتياز

با نظارت انجمن انجام شود  11امتياز

توسط انجمن انجام شود  15امتياز

با نظارت انجمن انجام شود  11امتياز

13

جدول امتیاز دهی عملکرد یکساله انجمنهای علمی سال 9315
ردیف

حوزه فعالیت

جمع
امتیاز

حداكثر
نمونه فعالیت و چگونگی امتیاز دهی

موضوع فعالیت

امتیازات
موضوع

صدور انواع گواهينامههاي مرتبط ،تائيديههاي
نظارتي و تأييد صالحيت علمي ،تخصصي و
آموزشي به اشخاص حقيقي و حقوقي

همكاري و مشاوره به ارگانها و نهادهاي
سياستگذار دولتي (نهاد رياست جمهوري،
مجمع تشخيص مصلحت نظام ،قواي سه گانه
و مجلس و  )...و غير دولتي

عضويت انجمن در اتحاديه ها و
انجمنهاي ملي

شركت در برگزاري نمايشگاه
مشاركت در ايجاد آزمايشگاههاي مراجع

هر گواهينامه به عضو حقيقي  5امتياز
هر گواهينامه به عضو حقوقي  11امتياز
 همكاري يامشاوره توسط انجمن ( با قيد نام انجمن )  31امتياز
 همكاري يا مشاوره توسط اعضاء انجمن 21امتياز
 ارائه مشاوره و آموزش به اين مراكز ( هر قرارداد  21امتياز)
مانند
( همكاري با شوراي گسترش وزارت علوم در خصوص مشاركت در تدوين دوره ها – همكاري با شوراي برنامه ريزي
وزارت علوم در خصوص مشاركت در تدوين محتوي – همكاري با سازمان ملي استاندارد – مشاركت و يانظارت
پروژهاي كشور -همكاري با قطب هاي علمي -همكاري با دانشگاهها  :ارزيابي دوره هاي تحصيالت تكميلي  ،تدوين
محتوي وكتب دانشگاهي و تفاهم نامه همكاري با دانشگاهها– همكاري با فرهنگستانها )

43

53

عضويت يا همكاري با انجمن ها يا اتحاديه هاي داخلي  51امتياز ( هر مورد  11امتياز )

13

هر نمايشگاه  11امتياز

03

هر مشاركت  11امتياز

53

جدول امتیاز دهی عملکرد یکساله انجمنهای علمی سال 9315
ردیف

حوزه فعالیت

جمع
امتیاز

حداكثر
امتیازات

موضوع فعالیت

نمونه فعالیت و چگونگی امتیاز دهی

شعبه

انجمن داراي شعبه خارج از كشور (به ازاي هر شعبه 2/5امتياز) حداكثر  5امتياز

1

وب سايت انگليسي

داشتن پايگاه اينترنتي انگليسي يا هر زبان ديگر فعال انجمن 5امتياز

1

سند راهبردي

داشتن سند راهبردي  11امتياز

53

كميته بين الملل  5امتياز

1

كميته مشاوران بين الملل  5امتياز

1

تعداد اعضاي حقيقي خارج ازكشور حداكثر  21امتياز (هر 1عضو  2امتياز)

03

همايش  2روزه بين المللي  55امتياز
پايگاه اينترنتي فعال همايش  11امتياز
انتشارات همایش:
مجموعه مقاالت  11امتياز
چكيده مقاالت چاپي با  5 CDامتياز

03

برگزاري كنفرانسهاي انجمن با مشاركت انجمنها  /شركتها  /مراكز خارج از كشور

1

مشاركت در كنفرانسهاي بين المللي

1

مشاركت در پروژه هاي بين المللي

53

موضوع

كميته

سمينار ،همايش ،كنفرانسهاي بين المللي انجمن
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ردیف

حوزه فعالیت

جمع
امتیاز

حداكثر
نمونه فعالیت و چگونگی امتیاز دهی

موضوع فعالیت

امتیازات
موضوع



حضور افراد خارج از كشور





عضويت در اتحاديه ها ،انجمنها و مراكز علمي
بين المللي
سخنرانيهاي علمي بين المللي انجمن
كارگاه علمي -تخصصي بين المللي

دعوت از اساتيد و متخصصان خارجي و يا ايراني خارج از كشور در كنفرانسهاي برگزارشده
توسط انجمن ( 5امتياز)
استفاده از افراد متخصص (ايرانيان خارج از كشور  /متخصصين خارجي) در كميته هاي
علمي كنفرانسهايي كه انجمن برگزار كرده است ( 0/5امتياز)
استفاده از افراد متخصص (ايرانيان خارج از كشور  /متخصصين خارجي) براي داوري
مقاالت كنفرانسها و مجالت انجمن ( 0/5امتياز)
استفاده از افراد متخصص (ايرانيان خارج از كشور  /متخصصين خارجي) در هيئت تحريريه
مجله( 5امتياز)
چاپ مقاالت محققين خارج از كشور در مجله انجمن (هر مقاله  1امتياز) حداكثر  5امتياز

عضويت يا همكاري با انجمن هاي بين المللي يا اتحاديه هاي خارجي  21امتياز ( هر مورد  11امتياز )
ايجاد اتحاديه هاي بين المللي هر مورد  5امتياز ( 11امتياز )
 تعداد سخنراني علمي انجمن در كشورهاي ديگر هر سخنراني  5امتياز
 تعداد سخنراني علمي كشورهاي ديگر در انجمن هر سخنراني  5امتياز



تعداد كارگاه آموزشي انجمن در كشورهاي ديگر  2/5امتياز
تعداد كارگاه آموزشي كشورهاي ديگر در انجمن  2/5امتياز

03

03
53
53

بازديدهاي علمي بين المللي

بازديد علمي  11:امتياز (هر بازديد  5امتياز)

53

مسابقات علمي بين المللي

برگزاري مسابقه توسط انجمن  0/5امتياز
مشاركت انجمن در برگزاري مسابقه  2/5امتياز

53

چاپ اول  11امتياز  /چاپ دوم و بيشتر  5امتياز

03

هر مجله  11امتياز

03

انعقاد تفاهم نامه با دانشگاههاي خارج از كشور

هر تفاهم نامه  5امتياز

53

مشاركت در انتقال فناوري

هر مشاركت  5امتياز

53

چاپ كتب به زبان انگليسي يا هر زبان خارجي
ديگر
چاپ مجله به زبان انگليسي يا هر زبان خارجي
ديگر

جدول امتیاز دهی عملکرد یکساله انجمنهای علمی سال 9315

ردیف

حوزه فعالیت

5

ديگر فعاليتهاي
انجمن

موضوع فعالیت" ارائه موارد نو یا جدید "

جمع
امتیاز
فعالیتهای نو یا جدید علمی كه توسط
انجمن انجام شده

هر مورد ( 21امتياز)

533
فعالیتهای نو یا جدید علمی با مشاركت
سایر انجمن های علمی

هر مورد ( 11امتياز)

