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اعضای کمیته بازنگری شاخصهای ارزیابی انجمنهای علمی ایران
 هوشنگ رستمیان :انجمن نگهداری و تعمیرات ایران و نماینده گروه فنی مهندسی
 فرامرز مسعودی :انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران و نماینده گروه هنر
 سید کمال طبائیان :انجمن مدیریت فناوری ایران و نماینده گروه بینرشتهای
 باریس مجنونیان :انجمن جنگلبانی ایران و نماینده گروه کشاورزی
 نیاز علی سپهوند :انجمن ژنتیک ایران و نماینده گروه علوم پایه
 ناصر پرتوی :انجمن حسابداری ایران و نماینده گروه علوم انسانی
 فرزانه شرفبافی :انجمن حمل و نقل هوایی ایران
 نسرین مصفا :انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
 اعظم مرادزاده رئیس دایره ارزیابی و فناوری کمیسیون

 -1هدف
از آنجا که کميسيون انجمن هاي علمي ايران ،حمايت و تالش در جهت رفع موانع و مشكالت جاري انجمنها
را از وظايف اصلي خويش ميداند و يكي از راهکارهاي دستيابي به اين مهم ،نظارت بر عملكرد انجمنها و شناسايي
نقاط قوت و قابل بهبود آنها است ،اين روش اجرايي به منظور تبيين مدل ارزيابي عملكرد انجمنها ،ايجاد هماهنگي،
دستيابي به زبان مشترک و فراهم آوردن زمينه مشارکت فعال آنها در فرايند ارزيابي ،تهيه و ارائه ميشود.
 -2دامنه کاربرد
اين روش اجرايي براي ارزيابي همه انجمنهاي علمي در رشتههاي مختلف تخصصي که مجوز فعاليت خود را
از کميسيون انجمنهاي علمي ايران دريافت کرده و ميکنند ،کاربرد دارد.
 -3مسئولیتها
مسئوليت تهيه و ويرايش اين روش اجرايي به عهده کميته بازنگري شاخصهاي ارزيابي متشكل از انجمنهاي
منتخب کميسيون ،مسئوليت اجراي آن به عهده هيات مديره انجمنهاي علمي و کارشناسان کميسيون و مسئوليت
حسن اجراي آن به عهده دبير کميسيون انجمنهاي علمي ايران است.
 -4تعاریف
در اين روش اجرايي نامها ،اصطالحات و مفاهيم عمومي که در متن روش اجرايي استفاده شدهاند در زير توضيح
داده شدهاند و برخي از اصطالحات و مفاهيم تخصصي نيز در بخشهاي مربوط به خود تعريف شدهاند.
 منظور از کميسيون ،کميسيون انجمنهاي علمي ايران وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ايران
است.
 منظور از دبيرخانه ،دبيرخانه کميسيون است که امور مربوط به هماهنگي ارزيابيها ،مكاتبات و پاسخگويي
را به عهده دارد.
 منظور از انجمنها ،انجمنهاي علمي ايران است که مجوز فعاليت خود را از کميسيون دريافت کرده يا
خواهند کرد.
 منظور از کميته ،کميته بازنگري شاخصهاي ارزيابي است که بر اساس اعالم آمادگي انجمنها و تجربه و
تخصص آنها توسط کميسيون انتخاب و تشكيل شده است.
 منظور از جدول شاخصها ،شاخصها و معيارهاي ارزيابي عملكرد انجمنهاي علمي است که توسط کميته
تهيه و ارائه ميشود.
 منظور از عملكرد ،مجموعه فعاليتهاي انجامشده توسط انجمنها از ابتداي هر سال شمسي تا پايان آن
است .مالک ارزيابي در هر سال ،عملكرد انجمن در سال گذشته است.
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 منظور از مستندات ،هر نوع محتواي اطالعاتي و دانشي است که در اشكال فيزيكي و الكترونيكي گوناگون
ضبط و نگهداري شده باشد ،گزارش ،پوستر ،نامه ،مقاله ،کتاب ،نشريه ،عكس ،فيلم ،صدا و مانند آن که به
طور مجزا يا ترکيبي ،به صورت کاغذي يا الكترونيكي ضبط شده باشد ،نمونههاي مستندات تلقي ميشوند
که در زمان ارزيابي از سوي انجمنها به صورت متمرکز در قالب فايل الكترونيكي براي بررسي به
کميسيون ارسال ميشود.
 -5مراجع و مدارك
همراه با اين روش اجرايي ،سه مدرک ديگر وجود دارند که به شرح زير هستند:
 جدول شاخصهاي ارزيابي و امتياز آنها (پيوست )1
 فرم اظهارنامه عملكرد انجمنها (پيوست )2
 جدول رتبهبندي انجمنها بر اساس امتيازهاي کسب شده (پيوست )3
 -6بازنگری:
رديف

شماره ويرايش

تاريخ بازنگري

1

دو

1331

2

سه

1311

خالصه و ماهيت تغييرات
 تغييرات کلي در معيارها و شاخصها
 تغيير در امتيازها
 تغيير در معيارها و شاخصها
 تغيير در امتيازها
 تغيير در جدول رتبهبندي
 تدوين روش اجرايي

مقدمه
نخستين دوره ارزيابي انجمنهاي علمي از سال  1331آغاز شد که تا سال  1331ادامه يافت .از اين سال به بعد شاخصهاي
ارزيابي و نظام امتيازدهي عملكرد بازنگري شد که ويرايش دوم به حساب ميآيد .اکنون ويرايش سوم شاخصهاي ارزيابي همراه با
تغييرات شاخصها و نحوه امتيازدهي مبناي عمل ارزيابي عملكرد انجمنها قرار گرفته است .در اين ويرايش ،در جدول رتبهبندي و
امتياز هر سطح نيز تغييراتي داده شده است و جدول رتبهبندي همراه با اين روش اجرايي براي اطالع انجمنهاي علمي ايران ارائه
ميشود .در اين روش اجرايي ،فرايند ارزيابي انجمنهاي علمي ،شاخصهاي اصلي و شاخصهاي فرعي ،امتيازهاي مربوط و جدول
رتيهبندي تشريح شده است .نحوه شكلگيري کميته بازنگري شاخصهاي ارزيابي انجمنهاي علمي و فرايند بازنگري اين شاخصها،
به شرحي که در ادامه ميآيد صورت پذيرفته است.
در پي دعوت عام کميسيون از انجمنهاي علمي ،طي نامه  3/3/3/211113مورخ  ،1311/11/11مبني بر تصميم کميسيون
در خصوص بازنگري و روزآمدسازي شاخصهاي ارزيابي و تشكيل کميته تخصصي براي اين منظور ،روز  13بهمن  ،1311نخستين
جلسه متشكل از نمايندگان معرفيشده انجمنها با حضور دبير و کارشناسان کميسيون به منظور بحث پيرامون شاخصهاي ارزيابي
انجمنها ،در تاالر اجتماعات وزارت علوم ,تحقيقات و فناوري ايران برگزار گرديد.
پس از اين نشست که جنبه عمومي داشت ،از ميان انجمنهايي که به دعوت کميسيون پاسخ داده و براي مشارکت در امر
بازنگري شاخصها اعالم آمادگي کتبي نموده بودند ،نمايندگان  1انجمن با توجه به سوابق و عالقهمندي آنها براي عضويت در
کميته بازنگري شاخصها دعوت شدند که از اين ميان ،نماينده يكي از انجمنها در جلسات کميته بازنگري حضور نيافت و در نتيجه
کميته با تعداد  3عضو به اضافه رئيس دايره ارزيابي کميسيون تشكيل و به کار خود ادامه داد.
جلسات تخصصي کميته از تاريخ  ،1311/2/1با حضور اعضاي کميته شامل آقايان هوشنگ رستميان از انجمن نگهداري و
تعميرات ايران ،فرامرز مسعودي از انجمن کتابداري و اطالعرساني ايران ،سيد کمال طبائيان از انجمن مديريت فناوري ايران ،نياز علي
سپهوند از انجمن ژنتيک ايران ،باريس مجنونيان از انجمن جنگلباني ايران ،ناصر پرتوي از انجمن حسابداري ايران ،معصومي معاون
دبير کميسيون و خانم ها فرزانه شرفبافي از انجمن حمل و نقل هوايي ايران ،نسرين مصفا از انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد
و اعظم مرادزاده رئيس دايره ارزيابي و فناوري اطالعات کميسين تشكيل گرديد که تا جلسه نوزدهم در تاريخ  1311/12/11ادامه
يافت.
يكي از موضوع هاي مهمي که از نخستين جلسه کميته در باره آن بحث شد ،موضوع سنجش کيفيت عملكرد انجمنها و
توانايي شاخصها در نشان دادن کيفيت عملكرد انجمنها بود .اعضاي کميته متفقالقول بودند که شاخصها و فرايندي که در
دورههاي اول و دوم ارزيابي انجمنهاي علمي تدوين و استفاده شده است ،به گونهاي بوده که سنجش کيفيت عملكرد انجمنها در
سايه کميت و شاخصهاي کمي قرار گرفته است .با اين همه با توجه به اين که سنجش کيفيت عملكرد انجمنها مستلزم دگرگون
ساختن اساسي رويكردها و شاخصها بود و اين موضوع در دستور کار کميته قرار نداشت ،لذا با مشورت و هماهنگي کميسيون قرار شد
در اين مرحله ساختار کلي نظام ارزيابي محفوظ بماند و در مراحل بعد نسبت به متحول نمودن ارزيابي به سمت کيفيگرايي اقدام شود.
از همين رو کميته تالش نمود تا حد ممكن است مباني سنجش کيفيت عملكرد را در ويرايش پيش رو به کار گرفته و با اين رويكرد
بازنگري شاخصها و امتيازها را انجام دهد.
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مالحظه ديگر کميته اين بوده که شاخصها به گونهاي تعيين شوند که براي همه انواع انجمنها کاربرد داشته باشند .نمونه
اين نوع شاخصها "آزمايشگاه مرجع" بود که طوري تعريف شده است که همه انجمنها به فراخور موقعيت خود بتوانند از آن استفاده
کنند.
مالحظه ديگر ،واقعگرايانه بودن شاخصها و امتيازها و متناسب بودن آنها با امكانات و مقدورات انجمنها است .به عنوان
مثال بسياري از شاخصهاي مربوط به تعامالت بينالمللي با اينكه به خودي خود از اهميت بااليي برخوردار هستند اما به دليل اينكه
بسياري از انجمنها امكانات الزم براي تحقق آنها را در اختيار ندارند ،امتياز بااليي براي آنها در نظر گرفته نشده است.
پس از بحثهاي مفصل در باره هر يک از شاخصها و امتيازهاي مربوط به آنها ،پيشنويس شاخصهاي جديد ارزيابي
عملكرد انجمنهاي علمي آماده و در تاريخ  ،1311/11/22طي نامه شماره  3/3/3/233111براي انجمنهاي علمي ارسال و از آنها
نظرخواهي شد .نتايج نظرخواهي از انجمنها در جلسه  ،1311/11/21مطرح و مواردي که امكان اصالح وجود داشت ،در مدل ارزيابي
و شاخصها اعمال گرديد.
در تاريخ  1311/11/21و پس از اعمال اصالحات انجمنها ،جدول شاخصها طي نامهاي از طرف کميته بازنگري شاخصها
براي دبير محترم کميسيون انجمنهاي علمي ايران ارسال گرديد.
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تغییرات ویرایش  1331نسبت به ویرایش 1315
 -1تهیه ،تدوین و بازنگری مدارك پشتیبان
مدل ارزيابي عملكرد انجمنهاي علمي ايران در ويرايش جديد از  1مدرک تشكيل شده است .معيارهاي ارزيابي ،امتيازها و
مستندات ،جدول رتبهبندي ،فرم اظهارنامه و راهنماي ارزيابي .راهنماي ارزيابي ،براي اثربخشي بيشتر ارزيابي عملكرد انجمنها و
آگاهي آنها از مباني و مفاهيم ارزيابي ،شاخصها و نحوه ارزيابي ،در نظر گرفته شده است .در ويرايش جديد ،فرم اظهارنامه عملكرد
نيز متناسب با تغييرات ويرايش جديد شاخصها ،اصالح شده است .همچنين جدول رتبهبندي انجمنها براساس تجربههاي حاصل از
ارزيابيهاي قبلي ،تغييراتي يافته است.
 -2اصول و رویکردها در بازنگری و تعیین شاخصها و امتیازها
در بازنگري و تدوين شاخصها ،امتيازها و شواهد و مستنداتي که انجمنها براي نشان دادن عملكرد خود بايد به کميسيون ارائه
دهند ،اصول و رويكردهايي مورد توجه قرار داشتهاند .از جمله اينكه فعاليتها قابليت اثبات داشته باشند يا انجام آنها در حد توان و
امكانات انجمنها باشد .برخي اصول و رويكردها به شرح زير هستند:
 -1واقعگرايي
 -2کيفيتگرايي
 -3قابليت انجام
 -1قابليت اندازهگيري و سنجش
 -1تنوع و انعطافپذيري
 -1ترغيبکنندهگي
 -2مناسب بودن
 -3مستندسازي
 -1مشارکت انجمنها
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 -3اصالحات شکلی
بخشي از تغييرات در ويرايش جديد شكلي و به شرح زير هستند:
 -11استاندارد کردن مدارک براساس فرمت استاندارد مستندسازي ايزو .از جمله اين تغييرات ميتوان به تهيه صفحه روي جلد
براي مدارک و مستندات ، ،کدگذاري ،درج صفحهشمار ،جدول اعتباربخشي ،هدف ،دامنه کاربرد ،مسئوليتها ،تعاريف ،مراجع و مدارک
مرتبط و جدول بازنگري ويرايشهاي مختلف اشاره کرد.
 -11ويراستاري متن و فرم جدول شاخصها ،امتيازها و مستندات در جهت ايجاد يكدستي.
 -12تبديل فرمت صفحههاي جدول شاخصها از شكل افقي به عمودي.
 -4اصالحات محتوایی
در بازنگري شاخصها ،پنج حوزه اصلي عملكرد و جمع کل امتيازها ( 1111امتياز) حفظ شده است ولي امتياز سه حوزه توانمندي،
مرجعيت علمي و فعاليتهاي خالقانه و نوآورانه انجمنها افزايش يافتهاند.
ساختار کلي شاخصها داراي چهار سطح است .سطح اول همان  1حوزه اصلي است که با عنوان "حوزههاي فعاليت" مشخص
شدهاند .سطح دوم" ،موضوع فعاليت" است که در ويرايش قبلي  11شاخص و در ويرايش جديد  13شاخص است .سطح سوم
"شاخصهاي فرعي" هستند که در ويرايش قبلي  111شاخص و در ويرايش جديد  112شاخص است .سطح چهارم "حالتها" يا
"وضعيت"هاي مختلف براي يک شاخص فرعي هستند .مثال :موضوع فعاليت "انجام تحقيقات" در سطح دوم قرار دارد که سطح
باالتر آن ،شاخص اصلي يا حوزه فعاليت "توسعه تعامالت ملي" است .انجام تحقيقات خود به  3شاخص فرعي "انجام پژوهش"،
"مشاوره" و "ارزيابي و مميزي" پروژههاي تحقيقاتي تقسيم شده است .در سطح چهارم ،شاخص فرعي پژوهش به دو حالت يا
وضعيت "توسط انجمن" و "با نظارت انجمن" تقسيم شده است .همه شاخصها چهارسطحي نيستند ،اما همه آنها ،سطح سوم يا
همان شاخصهاي فرعي را دارا هستند .هرم شاخصها در مثال پژوهش:
 -13توسعه تعامالت ملي (حوزه فعاليت)
 پروژههاي تحقيقاتي (موضوع فعاليت)
 انجام پروژه تحقيقاتي (شاخص فرعي)
 با نظارت انجمن (حالت يا وضعيت)
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جدول تغييرات شاخصهاي اصلي و امتيازها در ويرايش  1331نسبت به ويرايش 1311
ويرايش 1311

ويرايش 1331
نام شاخص اصلي

امتياز

نام شاخص اصلي

امتياز

توانمندسازي انجمنهاي علمي

333

توانمندي انجمنهاي علمي 

323

مديريت علمي و مرجعيت

433

مديريت علمي و مرجعيت 

433

توسعه تعامالت ملي

433

توسعه تعامالت ملي 

353

توسعه تعامالت بينالمللي

333

توسعه تعامالت بينالمللي 

233

ديگر فعاليتهاي انجمن

133

ديگر فعاليتهاي انجمن 

153

جمع

1533

جمع

1533

جدول تغييرات شاخصهاي فرعي در ويرايش  1331نسبت به ويرايش 1311
ويرايش 1331
شاخصهاي اصلي

ويرايش 1311
شاخص فرعي

شاخصهاي اصلي

شاخص فرعي

توانمندسازي انجمنهاي علمي

12

31

توانمندي انجمنهاي علمي

12

21

مديريت علمي و مرجعيت علمي

16

32

مديريت علمي و مرجعيت علمي

13

34

توسعه تعامالت ملي

1

13

توسعه تعامالت ملي

1

16

توسعه تعامالت بينالمللي

15

32

توسعه تعامالت بينالمللي

11

26

ديگر فعاليتهاي انجمن

2

2

ديگر فعاليتهاي انجمن

2

2

جمع

54

115

جمع

53
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 -1 -4مواردی که در ویرایش جدید حذف شده است

 -11شاخص "داشتن سند راهبردي ده ساله انجمن و ارزيابي آن در مجمع عمومي انجمنها"–  11امتياز ،از موضوع فعاليت
"برنامه استراتژيک".
 -11شاخص "ارزيابي مصوبات هيات مديره ،کميته و استخراج درصد مصوبات محقق شده" –  1امتياز ،از موضوع فعاليت
"جلسات مجمع عمومي ،هيات مديره و کميتههاي انجمن".
 -11موضوع فعاليت "نقش انجمن در مديريت علمي کشور" 11 -امتياز ،از حوزه فعاليت مديريت علمي و ايفاي نقش مرجعيت
علمي.
 -12موضوع فعاليت "نقش انجمن در ايفاي نقش مرجعيت علمي" 11 -امتياز ،از حوزه فعاليت مديريت علمي و ايفاي نقش
مرجعيت علمي.
 -13موضوع فعاليت "سند راهبردي تعامالت بينالمللي" 11 -امتياز ،از حوزه فعاليت توسعه تعامالت بينالمللي.
 -11شاخص "کميته مشاوران بينالملل" –  1امتياز ،از موضوع فعاليت "کميته" در حوزه فعاليت توسعه تعامالت بينالمللي.
 -2 -4مواردی که در ویرایش جدید اضافه شده است

 -21شاخص "ثبت تغييرات در روزنامه رسمي کشور" 21 -امتياز به موضوع فعاليت "تكاليف قانوني".
 -21شاخص " 2شماره دوفصلنامه علمي -ترويجي مستقل" 11 -امتياز به موضوع فعاليت "مجالت علمي -ترويجي".
 -22شاخص " 2شماره دوفصلنامه علمي -ترويجي مشترک" 1 -امتياز به موضوع فعاليت "مجالت علمي -ترويجي".
 -23موضوع فعاليت "استانداردسازي" 11 -امتياز به حوزه فعاليت گمديريت علمي و ايفاي نقش مرجعيت علمي".
 -21موضوع فعاليت "ارزيابي علمي حوزه تخصصي" 11 -امتياز به حوزه فعاليت "مديريت علمي و ايفاي نقش مرجعيت علمي".
 -21موضوع فعاليت "مقبوليت انجمن" 11 -امتياز به حوزه فعاليت "مديريت علمي و ايفاي نقش مرجعيت علمي".
 -21موضوع فعاليت "مشاوره به نهادهاي سياستگذار" 11 -امتياز به حوزه فعاليت "مديريت علمي و ايفاي نقش مرجعيت
علمي" .اين شاخص در ويرايش قبلي به همراه شاخص "همكاري با نهادها" در بخش توسعه تعامالت ملي قرار داشت که
به دو بخش تفكيک شد .بخش "همكاري با نهادها" در توسعه ملي و بخش "مشاوره" به مرجعيت علمي انتقال يافت.
 -22شاخص "مشارکت در برگزاري نمايشگاه"–  11امتياز به موضوع فعاليت "برگزاري نمايشگاه".
 -23موضوع فعاليت "آگاهسازي و اطالعرساني" 21 -امتياز شامل  2شاخص فرعي "مصاحبه /گفتگو با صدا و سيماي جمهوري
اسالمي ايران" 11 :امتياز و "مصاحبه يا انتشار مقاله در نشريات و خبرگزاريهاي سراسري" 11 :امتياز.
" -21چاپ مجله دوزبانه" به حوزه "توسعه تعامالت بينالمللي" 11 -امتياز.
 -3 -4تغییرات دیگر
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 -31تغيير شاخص"بررسي برنامههاي اجرايي ساالنه مصوب در مجمع عمومي" ،موضوع فعاليت "برنامه ساالنه" 11 -امتياز
داشتن برنامه اجرايي ساالنه مصوب يكي از ارکان انجمن (حسب اساسنامه :مجمع /شورا /هيات مديره).
 -31تغيير عنوان موضوع فعاليت "دبيرخانه مكانيزه" " دبيرخانه فعال".
 -32تغيير شاخص "درصد دريافت حق عضويت اعضاي حقيقي وحقوقي"–  21امتياز ،موضوع فعاليت "دبيرخانه مكانيزه"
دو شاخص "روشهاي کاربردي براي گردش مكاتبات"–  11امتياز و شاخص "داشتن بايگاني"–  11امتياز به موضوع
فعاليت "دبيرخانه فعال".
 -33تغيير " 1ش ،فصلنامه علمي پژوهشي مستقل ؛ هر تک ش ( 1امتياز)" 1 شماره فصلنامه علمي پژوهشي مستقل11 :
امتياز (هر تک شماره 11 :امتياز).
 -31تغيير " 1ش ،فصلنامه علمي پژوهشي مشترک ( 21امتياز)" 1 شماره فصلنامه علمي پژوهشي مشترک 32 :امتياز (هر
تک شماره 3 :امتياز).
 -31تغيير "دو فصلنامه  12امتياز هر تک شماره ( 1امتياز )" 2 شماره دوفصلنامه مستقل 21 :امتياز (هر تک شماره11 :
امتياز) و  2شماره دوفصلنامه مشترک 11 :امتياز (هر تک شماره 1 :امتياز).
 -31ادغام دو موضوع فعاليت "تعداد مجالت  "ISIو "تعداد مجالت  "ISCمجالت نمايهشده.
 -32تغيير عنوان شاخص فرعي "مجالت   "ISIمجالت  ISIيا .Scopus
 -33تغيير عنوان موضوع فعاليت "تعداد مجالت با مجوز وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمي"  ساير مجالت رسمي.
 -31تغيير "طراح و مجري مسابقه فقط توسط انجمن (حداقل شرکت کنندگان  111نفر ) :در سطح ملي 2امتياز ،در سطح منطقه
اي 11امتياز ،به صورت اينترنتي  3امتياز" برگزاري مسابقات علمي 11 -امتياز.
 -11تغيير عنوان "هر پروژه واژه گزيني" ،شاخص فرعي موضوع فعاليت "واژهگزيني" 21 -امتياز تفاهمنامه و حداقل 2
پيشنهاد پروژه واژه گزيني 21 :امتياز (هر پروژه واژه گزيني  11امتياز).
 -11انتقال "همايش  2روزه بينالمللي" ،شاخص فرعي حوزه فعاليت "توسعه تعامالت بينالمللي" 11 -امتياز حوزه فعاليت
مديريت علمي و ايفاي نقش مرجعيت علمي 11 -امتياز
 -12تغيير "هر جايزه  2/1امتياز" ،شاخص فرعي موضوع فعاليت "اعطاي جوايز علمي" 11 -امتياز اعطاي جايزه علمي (هر
نوع و تعداد -مستندات :داشتن معيار و ضابطه و اعطاء در مراسم رسمي) 21 -امتياز.
 -13تغيير "هر مورد  1امتياز" ،شاخص فرعي موضوع فعاليت تقدير از بزرگان و پيشكسوتان 21 -امتياز  تقدير از بزرگان و
پيشكسوتان 21 -امتياز (هر مورد  11امتياز -مستندات :داشتن معيار و ضابطه و اعطاء در مراسم رسمي).
 -11تغيير عنوان موضوع فعاليت "کرسي نظريهپردازي و آزاد انديشي" در حوزه علم و فناوري کرسي نظريهپردازي.
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 -11انتفال موضوع فعاليت "صدور انواع گواهينامههاي مرتبط ،تائيديههاي نظارتي و تأييد صالحيت علمي ،تخصصي و آموزشي
به اشخاص حقيقي و حقوقي" ،از حوزه فعاليت توسعه تعامالت ملي حوزه فعاليت مديريت علمي و ايفاي نقش مرجعيت
علمي.
 -11انتقال موضوع فعاليت "دبيرخانه دائمي کنفرانسها"  موضوع فعاليت "برگزاري همايشها و کنفرانسها".
 -12انتقال موضوع فعاليت "مشارکت در ايجاد آزمايشگاههاي مراجع" در حوزه توسعه تعامالت ملي حوزه مديريت علمي و
ايفاي نقش مرجعيت علمي.
 -13تغيير عنوان موضوع فعاليت "مشارکت در ايجاد آزمايشگاههاي مراجع"  ايجاد آزمايشگاه و کلينيک مرجع.
 -11تفكيک موضوع فعاليت "برگزاري نشست ،گردهمايي و بازديد" در حوزه توسعه تعامالت ملي به  2موضوع مستقل "نشست
و گردهمايي" و "بازديد علمي".
 -11خارج کردن شاخص فرعي "اعضاي حقيقي خارج کشور" از زيرمجموعه موضوع فعاليت "کميته" و تبديل آن به يک
موضوع فعاليت مستقل.
 -4 -4تغییر امتیازها
 -11افزايش امتياز موضوع فعاليت "برنامه استراتژيک و سند راهبردي" از .11  31
 -12افزايش امتياز موضوع فعاليت "تكاليف قانوني" از .21  11
 -13کاهش امتياز موضوع فعاليت "جذب اعضاي حقيقي" از .21  31
 -11کاهش امتياز موضوع فعاليت "ميزان رضايت اعضا" از .31  11
 -11افزايش امتياز موضوع فعاليت "ساير مجالت رسمي" از .11  1
 -11کاهش امتياز شاخص خبرنامه يا موارد مشابه ،موضوع فعاليت "تعداد خبرنامه و موارد مشابه" از .1  11
 -12کاهش امتياز موضوع فعاليت "انتشار کتاب چاپي يا الكترونيكي" از .31  11
 -13کاهش امتياز موضوع فعاليت "مسابقات علمي" از .11  21
 -11کاهش امتياز موضوع فعاليت "واژهگزيني" از .21  21
 -11افزايش امتياز موضوعهاي فعاليت "مشاوره" و "همكاري" با سازمانها از .111  21
 -11افزايش امتياز موضوع فعاليت "برگزاري همايشها و کنفرانسها" از .111  111
 -12افزايش امتياز موضوع فعاليت "اعطاي جوايز علمي" از .21  11
 -13کاهش امتياز موضوع فعاليت کرسي نظريه پردازي و آزاد انديشي در حوزه علم و فناوري از .21  21
 -11افزايش امتياز ايجاد آزمايشگاه و کلينيک مرجع از .21  11
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 -11کاهش تعداد سخنرانيهاي علمي از  11به  1و در نتيجه کاهش امتياز اين موضوع فعاليت از .31  11
 -11افزايش امتياز موضوع فعاليت "برگزاري دورههاي آموزشي" از .31  21
 -12افزايش امتياز موضوع فعاليت "برگزاري نمايشگاه" از .11  21
 -13افزايش امتياز موضوع فعاليت "شعبه انجمن در خارج کشور" از .11  1
 -11افزايش امتياز موضوع فعاليت "داشتن سايت اينترنتي خارجي" از .11  1
 -21کاهش امتياز موضوع فعاليت "اعضاي حقيقي خارج کشور" از .11  21
 -21کاهش امتياز موضوع فعاليت "برگزاري همايش و کنفرانس  2روزه بينالمللي" از .21  11
 -22کاهش امتياز موضوع فعاليت "همكاري افراد خارج کشور" از .21  31
 -23کاهش امتياز موضوع فعاليت "انتشار کتاب به زبان خارجي" از .11  21
 -21کاهش امتياز موضوع فعاليت "انتشار مجله به زبان خارجي" از .11  21
 -21افزايش امتياز موضوع فعاليت "فعاليتهاي نو ،خالقانه و ابتكاري" از .111  111
 -5 -4اصالح جدول رتبهبندی
در ويرايش  ،1331فاصله ميان رتبهها به ترتيب  211امتياز 311 ،امتياز 311 ،امتياز ،و  211امتياز بوده است .در ويرايش 1311
اين فاصلهها به ترتيب  111امتياز 211 ،امتياز 311 ،امتياز 111 ،امتياز و  111امتياز است که ترتيب منطقيتري است .عالوه بر آن ،در
ويرايش قبلي ،رتبه  Fخاص انجمنهايي بود که به دليل تازهتاسيس بودن يا داليل ديگر فرم ارزيابي را تكميل نميکردند و عمالً از
دايره ارزيابي بيرون ميماندند .در ويرايش جديد ،رتبه  Fخود يكي از رتبهها است و براي انجمنهايي است که در فرايند ارزيابي
مشارکت کردهاند اما امتياز کمي دريافت کردهاند.
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تغييرات جدول رتبهبندي در ويرايش  1331نسبت به ويرايش 1311
ويرايش 1311

ويرايش 1331
رتبه

امتياز

A

1111 -311

B

311 -111

C

111 -211

D

211 -1

F

1

رتبه

امتياز

A

1111 -1111

B

111 -111

C

111 -311

D

211 -111

F

11 -1

-

*

فرایند ارزیابی عملکرد و مشارکت انجمنها
 -1فرايند ارزيابي عملكرد انجمنها از ارديبهشت ماه هر سال با فراخوان کميسيون ،از طريق ارسال نامه به انجمنها آغاز
ميشود،
 -2انجمن ها حداکثر دو ماه از تاريخ ارسال نامه کميسيون فرصت دارند فرم اظهارنامه را تكميل و همراه با مستندات مربوط
که در اين روش اجرايي مشخص شدهاند ،به دبيرخانه کميسيون ارسال کنند.
 -3دبيرخانه کميسيون ،اظهارنامه انجمنها و مستندات ارسالي آنها را بررسي کرده و در صورت وجود نقص يا ابهام در
مستندات يا اطالعات مندرج در اظهارنامه ،مراتب را به انجمن مربوط اعالم ميکند.
 -1انجمني که نقص مستندات يا اطالعات را دريافت ميکند 11 ،روز فرصت خواهد داشت تا اطالعات و مستندات تكميلي
را آماده و به کميسيون ارائه کند .اين فرصت  11روزه صرفاً براي يک بار بوده و تمديد نميشود.
 -1پس از ارزيابيهاي اوليه توسط دبيرخانه کميسيون و رفع نواقص يا ابهامها ،دبيرخانه کميسيون طي نامهاي رسمي ،نتايج
ارزيابي اوليه را به اطالع انجمنها ميرساند.
 -1در اين مرحله نيز چنانچه انجمنها ايرادي را متوجه نتايج ارزيابي وارد بدانند 11 ،روز فرصت دارند تا نظر و ايراد خود را
به اطالع دبيرخانه کميسيون برسانند.
 -2پس از اين مرحله ،دبيرخانه ،ارزيابي نهايي را انجام داده و نتايج ارزيابي را تا آبان ماه همان سال ،طي نامهاي رسمي
براي روساي انجمنها اعالم ميکند.
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 -3در مرحله سوم ،پس از اعالم امتياز نهايي هر يک از انجمنها به آنها ،کميسيون فعاليتهاي دو سال متوالي انجمنها را
به منظور شناسايي نقاط قوت و نقاط قابل بهبود هر يک از انجمنها ،بررسي ميکند.
 -1رتبه هر انجمن با توجه به امتياز کسب شده و بر اساس جدول رتبهبندي انجمنها تعيين ميشود.
 -11نقاط قوت و نقاط قابل بهبود هر انجمن ،همراه با رتبه کسب شده ،به طور مستقل براي اطالع هر يک از انجمنها
ارسال ميشود.
 -11انجمنهايي که در مدتهاي مشخص شده ،فرم تكميل شده اظهارنامه يا مستندات مربوط را براي دبيرخانه نفرستند از
دايره ارزيابي بيرون خواهند ماند و امتيازي به آنها تعلق نخواهد گرفت.
 -12چنانچه انجمني دو سال پياپي يا سه سال غيرپياپي اظهارنامه عملكرد و مستندات مربوط را ارسال نكند و شرايط
ارزيابي را نداشته باشد ،مجوز فعاليت آن بازنگري و در خصوص تداوم فعاليت آن تصميمگيري خواهد شد.
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شاخصهای اصلی ،شاخصهای فرعی و امتیازها
شاخصهاي اصلي و فرعي ارزيابي انجمنها در پنج بخش به شرح زير هستند:
 -1توانمندی انجمنها 12 :موضوع فعالیت 21 -شاخص 323 -امتیاز
 -2مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت 13 -موضوع فعالیت  34شاخص 433 -امتیاز
 -3توسعه تعامالت ملی 1 -موضوع فعالیت 16 -شاخص 253 -امتیاز
 -4توسعه تعامالت بینالمللی 11 -موضوع فعالیت 26 -شاخص 233 -امتیاز
 -5سایر فعالیتها از جمله فعالیتهای نو و خالقانه 2 -موضوع فعالیت 2 -شاخص 153 -امتیاز
مجموع شاخصهاي ارزيابي  112شاخص است که در  13موضوعهاي فعاليت توزيع شدهاند .در اين ميان ،مديريت علمي و
ايفاي نقش مرجعيت ،به اين علت که بيانگر ماموريتها و وظايف اصلي انجمنها هستند ،از بيشترين تعداد شاخص و بيشترين امتياز
برخوردار است .جمع کل امتيازها براي همه شاخصها 1111 ،امتياز است.
در اين روش اجرايي ،در باره همه حوزههاي فعاليت ،شاخصها و مستندات ،توضيحات کلي داده شده است اما در مورد برخي
شاخصها ،مفاهيم و مستندات که بر اساس تجربه ارزيابيهاي گذشته ،احتمال ميرود ابهامهايي در باره آنها ايجاد شود و يا تفاسير و
برداشتهاي متفاوتي از آنها وجود داشته باشد ،توضيحات بيشتري ارائه شده است .با اين رويكرد انتظار ميرود زمينه براي دستيابي به
زباني مشترک ميان طرفهاي ارزيابي فراهم شود و انجمنهاي علمي نيز تصوير روشنتر و گوياتري از نحوه انعكاس فعاليتهاي خود
براي ارزيابي به دست آورند.
 -1توانمندی انجمنها 323 -امتیاز
اين شاخص ،عملكرد انجمنها را در پيوند با اقدامات و فعاليتهايي ميسنجد که زمينهساز انجام فعاليتهاي اصلي انجمن
هستند .قوت يا ضعف توانمندسازهاي انجمنها ميتواند تاثير زيادي بر ميزان موفقيت انجمنها در انجام فعاليتهايي بگذارد که جزو
ماموريتها و فعاليتهاي اصلي آنها قلمداد ميشود.
حوزه فعاليت توانمندي ،داراي  21شاخص است که در  12موضوع دفتر و محل استقرار انجمن ،روابط عمومي ،پايگاه
اينترنتي ،نمودار سازماني ،کارکنان ،برنامه راهبردي ،اهداف و برنامههاي ساالنه ،دفاتر قانوني مالياتي ،اظهارنامه مالياتي ،ثبت تغييرات
هيات مديره يا اساسنامه در اداره ثبت شرکتها ،دبيرخانه فعال و بايگاني مكاتبات و مستندات ،انواع عضويتها ،ميزان افزايش اعضا،
توجه به ميزان رضايت اعضا و برگزاري منظم مجامع ،جلسات هيات مديره و کميتهها را شامل ميشود.
توانمندی :يكي از مفاهيم پايه در توانمندسازي مفهوم "توانمندي" است .توانمندي ،درجه کنترل و يا ميزان تسلطي است که
به وسيله افراد ،گروهها و بخشهاي مختلف جامعه بر منابع مادي ،انساني ،معنوي و مالي اعمال ميشود ،کنترل اين نوع منابع به
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شكلگيري توانمندي فردي و اجتماعي منجر ميشود .توانمندي يک مفهوم و يا يک نظر مطلق نيست ،بلكه يک نوع تفكر است که بر
روابط معيني پايه ريزي شده است .توانمندي در درون بافت روابط اجتماعي ،اقتصادي و سياسي و در ميان افراد و گروهها شكل مي-
گيرد ،توسعه و تكامل مييابد و اعمال ميشود.
مکان امانی :اگر دفتر انجمن در ساختماني قرار داشته باشد که مالكيت آن در اختيار انجمن نيست و انجمن اجارهاي نيز براي
استفاده از آن پرداخت نميکند ،به اين مكان اماني گفته ميشود.
نمودار سازمانی :نمودار سازماني بيانکننده محل قرارگيري و روابط ميان ارکان انجمن (شامل مجمع عمومي ،هيات مديره و
بازرسان) ،دفتر يا دفاتر انجمن ،شاخهها و کميتهها و کارگروهها است .نام اعضاي هيات مديره و بازرسان ،مسئول دفتر ،خزانهدار ،دبير و
روساي کميتهها بايد در نمودار سازماني يا پيوستهاي آن درج شود .نمودار سازماني و پيوستهاي آن بايد به تصويب هيات مديره
برسد.
کارمند انجمن :کارمندي است که از انجمن حقوق دريافت ميکند.حق بيمه ماهانه براي وي پرداخت ميشود و کارمند
انجمن ممكن است توسط انجمن بيمه شده باشند يا توسط سازمان ديگري بيمه شده باشند اما براي انجمن کار کند .کارمنداني که
حقوق ثابت از محل ديگري دريافت ميکنند و با انجمن همكاري دارند ،چه به صورت تماموقت و چه به صورت پارهوقت باشند ،کارمند
انجمن محسوب نميشوند.
سند راهبردی :نتيجه و خروجي برنامهريزي راهبردي (استراتژيک) است .برنامهريزي راهبردي فرايندي است سازماني براي
تعريف راهبردهاي انجمن و تصميمگيري در خصوص چگونگي تامين منابع مورد نياز براي رسيدن به مقصدهاي استراتژيک .اين
فرايند ،افراد و منابع را نيز شامل ميشود .برنامه راهبردي ،بر اساس اطالعات واقعي از محيط فعاليت انجمن ،امكانات و مقدورات و
موقعيت کنوني آن تدوين ميشود .در متون مختلف ،از اين نوع برنامهريزي با عناوين برنامهريزي جامع ،برنامهريزي استراتژيک و
برنامهريزي راهبردي ياد ميشود .برنامههاي راهبردي معموالً براي بازههاي زماني سه تا پنج سال تهيه ميشوند و بر اساس تغييرات
عومل داخلي يا محيطي ،ساالنه بازنگري ميشوند .برخي سازمانها چشمانداز خود را تا  21سال آينده نيز ترسيم نمودهاند .برنامههاي
راهبردي معموالً مبناي تعيين اهداف و برنامههاي ساالنه قرار ميگيرند .انجمنها بايد برنامه استراتژيک تدوينشده را به تصويب
مجمع عمومي خود برسانند و ساالنه آن را مورد بازنگري قرار داده و سند بازنگريشده نيز به تصويب مجمع عمومي برسد.
برنامه ساالنه :اهداف و برنامههاي يكساله انجمن است که مبناي فعاليت انجمن در سال برنامه قرار ميگيرد .برنامه ساالنه
انجمن بايد به تصويب مجمع ،هيات مديره يا شوراي انجمن برسد.
دفاتر قانونی :دفاتر قانوني پلمپشده دو دفتر موسوم به "روزنامه" و "کل" هستند که ميتوان آنها را از طريق سامانه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،منوي "اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاري" ،به صورت اينترنتي درخواست و اخذ کرد .براي دريافت اين
دفاتر ،تصوير آخرين روزنامه رسمي مورد نياز است.
اظهارنامه مالیاتی :کارنامه مالي يک سال کاري انجمن است که جهت محاسبه ماليات به سازمان امور مالياتي ارائه مي گردد.
به طور ساده مي توان گفت اظهارنامه مالياتي که سازمانها به اداره دارايي ارائه ميکنند يک نوع اظهاراتي است که بيانگر کليه
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فعاليتهاي اقتصادي يک سازمان اعم از خريد ,فروش ،هزينه ،درآمد ،سرمايه گذاري ،واردات ،صادرات و غيره که اين اظهارات در
قالب يک نوع فرم خاص که مورد قبول و استاندارد شده اداره دارايي است بيان ميشود .به اين فرم خاص ،همان اظهارنامه مالياتي
گفته ميشود  .انجمنها نتايج و عملكرد انجمن مطبوع را در اين فرم با مدارک و اسناد معتبر به اداره دارايي اعالم ميکنند و اداره
دارايي بر اساس اظهارنامه و اسناد و مدارک آن را بررسي کرده و بر همين اساس وضعيت مالياتي انجمن را مشخص ميکند .بر اساس
تعامالت کميسيون با سازمان امور مالياتي ،انجمنها براي فعاليتهاي که منطبق با ماموريتهاي اساسنامهاي خود انجام ميدهند ،از
ماليات معاف هستند ،اما اين موضوع به معني عدم نياز به داشتن دفاتر قانوني و ارائه اظهارنامه مالياتي توسط انجمنها نيست.
ثبت تغییرات در روزنامه رسمی کشور :هر گاه تصميمات مجمع عمومي انجمنها در باره يكي از موارد انتخاب مديران،
بازرس يا بازرسان ،تصويب ترازنامه ،کاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه يا انحالل انجمن و نحوه تصفيه آن باشد،
تغييرات بايد به اداره ثبت شرکتها منعكس و در روزنامه رسمي کشور ثبت شود.
دبیرخانه فعال :انجمنها بايد داراي بايگاني منظم باشند و مستندات انجمن شامل مكاتبات ،مدارک و سوابق را به صورت
نظاممند در آن ثبت و نگهداري کنند .انجمنها همچنين بايد داراي سامانه مكاتبات به شكل سنتي يا اتوماسيون اداري باشند .نحوه
ثبت و گردش مكاتبات بايد مشخص باشد.
مستندات:

 -1هر نوع مدرک دال بر وجود دفتر و شعبه انجمن در شهرستان و نوع دفتر در اختيار مثل نشاني دفتر يا شعبه در سربرگ
نامههاي انجمن يا سايت رسمي انجمن ،نامه امضاشده از سوي صاحب ملک ،اجارهنامه يا سند ملكي انجمن.
 -2نام و مشخصات و ميزان تحصيالت فرد مسئول روابط عمومي و حكم يا صورتجلسه هيات مديره مبني بر تصدي پست
روابط عمومي توسط فرد مورد نظر.
 -3نشاني سايت انجمن و تصوير الكرونيكي صفحه نخست سايت.
 -1حكم کارکنان شاغل در انجمن يا صورتجلسه هيات مديره مبني بر تصدي فرد يا افراد شاغل در انجمن.
 -1تصوير نمودار سازماني انجمن و پيوستهاي آن و امضاي هيات مديره روي آنها يا صورتجلسه امضا شده هيات مديره
که در آن به نمودار سازماني و پيوستهاي آن اشاره شده باشد .در اين صورت شماره و تاريخ صورتجلسه هيات مديره بايد روي سند
نمودار سازماني و پيوستهاي آن درج شود.
 -1مصوبه مجمع عمومي در باره سند راهبردي که بازه زماني سند راهبردي در آن مشخص باشد .سند راهبردي ميتواند به
امضاي هيات رئيسه مجمع برسد يا در صورتجلسه امضاشده مجمع به روشني با عنوان سند قيد شود .در اين صورت شماره و تاريخ
صورتجلسه مجمع بايد روي سند اهداف و برنامهها درج شود.
 -2اگر سند راهبردي در مجمع عمومي بازنگري شده باشد ،بازنگري و تغييرات اصلي ناشي از بازنگري بايد توسط هيات
رئيسه مجمع امضا شود يا در صورتجلسه امضاشده مجمع قيد شود .در اين صورت شماره و تاريخ صورتجلسه مجمع بايد روي سند
اهداف و برنامهها درج شود .سند راهبردي در طول دوره بازه زماني که براي آن در نظر گرفته شده است ،اعتبار دارد .مثالً اگر سند
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راهبردي  1ساله باشد و براي بازه زماني  1313 -1311تدوين شده باشد ،تا سال  1313معتبر خواهد بود و تنها بازنگريهاي آن بايد
مشخص شود.
 -3هيات مديره انجمن ميتوانند روي سند اهداف و برنامههاي انجمن را امضا کنند يا اينكه در صورتجلسه هيات مديره،
تصويب برنامه ساالنه قيد شده باشد .در اين صورت شماره و تاريخ صورتجلسه هيات مديره بايد روي سند اهداف و برنامهها درج شود.
 -1تصوير آخري ن روزنامه رسمي شامل نام انجمن و شرح تغييرات .آخرين روزنامه رسمي بايد حاوي تغييرات دو سال
گذشته باشد.
 -11گزارش دبيرخانه انجمن در باره بايگاني انجمن و سامانه گردش مكاتبات در حد حداکثر يک صفحه آ  1که در آن نحوه
بايگاني نامهها ،مدارک و سوابق ،ثبت نامههاي وارده ،شمارهگذاري نامههاي صادره و استفاده از سيستم دستي يا الكترونيكي ،به
روشني تشريح و تصريح شده باشد .نام ،سمت و امضاي دبير انجمن و مسئول دفتر انجمن به عنوان تهيهکنندگان گزارش و رئيس
انجمن بايد روي گزارش درج شود.
 -11فهرست اسامي اعضاي انجمن به تفكيک نوع عضويت.
 -12فرم خام پرسشنامه سنجش رضايت اعضا و جدول دادهها .در صورت نظرسنجي ديجيتالي ،تصوير صفحه رابط و نسخه
بانک دادههاي گردآوري شده همراه با نام ،سمت و امضاي تهيهکننده و رئيس انجمن.
 -13تصوير صورتجلسات مجمع ،هيات مديره و کميتهها .در مورد مجمع ،آگهي دعوت به مجمع ،روزنامه رسمي يا پوستر
برگزاري مجمع ميتوانند به عنوان مستندات ارائه شوند.
 -11افزايش تعداد اعضا نسبت به سال گذشته با قيد تعداد اعضا در سال مورد گزارش و سال گذشته آن و درصد افزايش.
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 -2مدیریت علمی و ایفای نقش مرجعیت علمی  433 -امتیاز
اين شاخص ،نقش مرجعيت انجمنها و ميزان تاثيرگذاري آنها بر حوزه تخصصي را سنجش ميکند .شاخصهاي مديريت
علمي و ايفاي نقش مرجعيت علمي ،وظايف اصلي انجمنها که مستقيماً با ماموريتهاي آنها مرتبط هستند را ارزيابي ميکند.
حوزه فعاليت مديريت علمي و ايفاي نقش مرجعيت علمي  ،داراي  31شاخص است که در  13موضوع توزيع شدهاند .انتشار مجالت
علمي -پژوهشي و علمي -ترويجي با مجوز وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،نمايه شدن مجالت انجمن در نمايههاي  ISC ،ISIو
 ،Scopusمجالت با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،خبرنامهها ،انتشار کتاب ،برگزاري مسابقات علمي ،پروژههاي واژهگزيني،
برگزاري سمينار و کنفرانس ،اعطاي جوايز علمي ،تقدير از بزرگان و پيشكسوتان رشته و حرفه ،استانداردسازي ،ارزيابي علمي حوزه
تخصصي ،مشاوره به نهادهاي سياستگذار ،ميزان مقبوليت انجمن ،کرسيهاي نظريهپردازي ،صدور انواع گواهينامهها ،تائيديههاي
نظارتي و صالحيت حرفهاي و ايجاد آزمايشگاه و کلينيک مرجع از جمله اين شاخصها هستند.
مدیریت علمی :مفهوم مديريت علمي از اواخر قرن نوزدهم ميالدي طرح شد .اساس اين مفهوم بر بهکارگيري روشهاي مهندسي در
طراحي شغل ،کنترل کارکنان و تقسيم کار و تخصص با توجه به سلسله مراتب اداري بود .اين مكتب کالسيک که با نام فردريک
وينسلو تيلور آميخته است ،از نيمه دوم قرن بيستم به تدريج منسوخ شد و در حال حاضر رويكردهاي ديگري در مديريت علمي مطرح
است که از جمله آنها ميتوان به مواردي همچون توجه به منافع همه ذينفعان و برقراري تعادل ميان آنها ،رهبري سازماني ،جلب
مشارکت کارکنان ،توجه به بهبود مداوم در امور ،بها دادن به اطالعات ،دانش و نتايج پژوهشي در تصميمگيريها اشاره کرد .هدف اين
شاخص ،ترغيب سازمانها به استفاده از شيوههاي نوين مديريت در اداره امور توسط انجمنهاي علمي است.
مرجعیت علمی :انجمن در سطح جامعه ،اعم از سياستگذاران ،دستگاههاي اجرايي ،صنايع ،دانشگاهها ،و  ...چقدر شناخته
شدهاست و تا چه حد در تصميمسازيها ،سياستسازيها ،و داوريهاي مرتبط مورد مشورت و مراجعه قرار ميگيرد؛ حساسيت جامعه
نسبت به مواضع انجمن تا چه حد است؛ به چند نهاد تصميمسازي و سياستسازي دعوت ميشود .در توسعه سازوکارهاي تعامل
با مراجع سياستگذاري و قانونگذاري ،مانند مجلس شوراي اسالمي ،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،شوراي عالي انقالب فرهنگي،
شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري ،مرکز تحقيقات راهبردي مجمع ،و  ...موفق بوده است؛ در تنظيم چند اليحه/طرح ،جهت ارائه
به دولت/مجلس مشارکت داشته و يا خود آغازگر تدوين آنها بودهاست؛ چند سياست و قانون در حوزهي مرتبط را مورد ارزيابي و يا
نقد قرار دادهاست.
استانداردسازی :شناسايي استانداردها و رهنمودهاي رشته و حرفه ،تدوين و بوميسازي آنها و همکاري با سازمان ملي
استاندارد يا سازمانهاي مرجع.
ارزیابی علمی حوزه تخصصی :يكي از کارکردهاي انجمنهاي علمي ،ارائه گزارشهاي آماري -تحليلي و توصيهها و
راهحلهاي علمي به نهادهاي سياستگذار و تصميمگير کشور است .همچنين انجمنها در نقش نمايندگان حوزههاي تخصصي خود،
بايد قادر باشند مسائل و موفقيتهاي بخشهاي آموزشي ،پژوهشي و حرفهاي حوزه تخصصي را به نهادهاي مختلف و مرتبط منعكس
نمايند .اين مهم در گرو اشراف اطالعاتي انجمنها به فضاي تخصصي آنها است .در ارزيابي اين شاخص ،ميزان اشراف اطالعاتي و
تحليلي انجمنها در زمينههايي مانند وضعيت آموزش رشته ،تعداد دانشگاههايي که رشته -گرايشهاي حوزه تخصصي انجمن را

روش اجرایی ارزیابی عملکرد
انجمنهای علمی ایران

كد سندP 9/9/9/099332 -20 :
شماره ویرایش1 :
صفحه  20از 22

عرضه ميکنند ،تعداد استادان ،تعداد دانشجويان و دانشآموختگان در مقاطع گوناگون ،وضعيت اشتغال دانشآموختگان و نهادهاي
مرتبط ،اعم از فيزيكي ،سخت و نرم ،بررسي ميشود.
مشاوره به سازمانها و نهادهای مرتبط با موضوع فعالیت انجمن :انجمنها با رصد مستمر وضعيت حوزه تخصصي،
کاستيها و مشكالت رشته و حرفه را شناسايي کرده و از مجاري مناسب با مراجع و نهادهاي ذيربط مطرح کرده و پيشنهادهاي بهبود
حوزه را به آنها ارائه ميکنند .انتظار ميرود از اين رهگذر ،انجمنها بتوانند دستاوردهاي علمي حوزه تخصصي خود را در قالب
راهحلهاي کارشناسي به مسئوالن ارائه نموده و بهتدريج مجهز به بانکهاي اطالعاتي مربوط به رشته و حرفه خود شوند.
مقبولیت انجمن علمی در سطح جامعه علمی ذیربط :مقبوليت انجمن علمي در سطح جامعه علمي ذيربط به اين معني است
که انجمن با تنوع فعاليتهاي خود و فضاهايي که براي ايفاي نقش عالقهمندان ايجاد ميکند ،بتواند اعضاي جامعه علمي ذيربط را به
سوي خود جلب کرده و در خود جاي دهد .بهطور مثال ،از کل اعضاي هيات علمي رشته ،چه تعداد عضو انجمن هستند و در
رويدادهاي آن مشارکت مي جويند؛ يا از کل دانشجويان دکتري رشته مربوط ،چه تعداد عضو انجمن هستند و اين عضويت براي آنها
چه جذابيتي داشته و ميزان برخورداري از حس انتفاع ،اعم از مادي و معنوي در اثر بودن در اين اجتماع .همينطور دانشجويان مقاطع
ديگر .در اين شاخص همچنين دستاوردهاي انجمنها بررسي ميشود،
آزمایشگاه مرجع :آزمايشگاه مرجع آزمايشگاهي است که مقادير مرجع با عدم قطعيت مشخص را براي يک نمونهي آزمون
تعيين ميکند و داراي قابليت رديابي دقتي به مراجع ملي يا بين المللي باشد .براي تعيين يک آزمايشگاه مرجع معيارهايي مانند دقت و
صحت نتايج ،زيرساخت ،عملكرد مناسب در مقايسههاي بين آزمايشگاهي و آزمون مهارت ،تجهيزات مناسب ،کافي و کاليبره با قابليت
رديابي دقتي به مراجع ملي يا بينالمللي را ميتوان نام برد.
مستندات:

 -1تصوير روي جلد يا پشت جلد يا صفحه حقوقي نشريه که لوگوي انجمن و پايگاهي که نشريه در آن نمايه ميشود در
آن درج شده باشد.
 -2تصوير روي جلد يا پشت جلد يا صفحه حقوقي کتاب که لوگوي انجمن در آن درج شده باشد.
 -3پوستر ،نشاني پايگاه اينترنتي ،تصوير روي جلد چكيدهنامه و مقالهنامه يا لوح فشرده آنها.
 -1گزارش آماري -تحليلي در باره حوزه تخصصي انجمن با قيد نام و سمت تهيهکننده گزارش و امضاي رئيس انجمن.
 -1دعوتنامه يا مدرک دال بر ارائه مشاوره به نهادهاي سياستگذار و تصميمگير.
 -1تصوير گواهينامههاي فني -حرفهاي يا آموزشي صادرشده.
 -2دعوتنامههاي نظريهپردازي ،تصوير صفحههاي گروههاي بحث آزاد ،پوستر نشست و ....
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 -3توسعه تعامالت ملی 353 -امتیاز
اين بخش شاخص شامل  1موضوع و  11شاخص است و نقش و ميزان تاثير انجمن را در حوزه فعاليتهاي تخصصي در
سطح ملي و منطقهاي آن نشان ميدهد .براي مشخص کردن نقش انجمن و ميزان تاثير يافتههاي علمي و تحقيقاتي آن در توسعه
علمي ،اجتماعي ،اقتصادي و سياسي کشور فعاليتهايي که به صورت کمي و کيفي در مراجع و نهادهاي علمي ،اجرايي ،تصميمسازي
و همچنين آگاهي سازي مسئوالن ،نهادها ،دانشجويان ،محققان و بهطور کلي مردم مؤثرند ارزيابي ميشوند .شاخص توسعه تعامالت
ملي شامل موضوعهايي مانند سخنراني علمي ،دورههاي آموزشي يا کارگاه علمي-تخصصي ،نشست و گردهمايي علمي ،بازديدهاي
علمي ،پروژههاي تحقيقاتي ،همكاري با سازمانها و نهادها ،عضويت انجمن در تشكلها ،برگزاري نمايشگاه ،آگاهسازي و اطالعرساني
عمومي در حوزه فعاليت انجمن ميباشد.
سخنرانی علمی :سخنراني اعضاي هيئت مديره و اعضاي انجمن در جلساتي که با دعوت رسمي برگزارکننده مانند نهادها،
مؤسسات و ساير انجمنها بهعنوان انجمن از آنها به عمل ميآيد.
بازدیدهای علمی :بازديدهايي است که توسط انجمن در جهت توسعه و ترويج حوزه فعاليت انجمن براي تعدادي از
دانشجويان ،محققان ،اعضاي انجمن و عالقمندان با اهداف و برنامه معين انجام مي گيرد.
پروژههای تحقیقاتی ،ارزیابی و ممیزی :منظور فعاليتهاي پژوهشي ،ارزيابي و مميزي است که توسط وزارتخانهها،
دانشگاهها ،نهادها و مؤسسات به صورت رسمي و در قالب قرارداد به انجمن اعالم و انجام ميشود.
مستندات:

 -1دعوتنامه  ،نام سخنران و سمت در انجمن ،برنامه سخنراني يا  ،...گواهي ارائه يا صورتجلسه برگزاري (محل ،تعداد
شرکت کننده ،زمان و تاريخ) با مشخص بودن آدرس ،تلفن و مشخصات برگزارکننده.
 -2دوره يا کارگاه آموزشي بيش از يک ماه تا بيش از يک سال نياز به ارائه مجوز از وزارت يا مؤسسه ذيربط دارد.
 -3براي فعاليتهاي پژوهشي ،ارزيابي و مميزي ،ارائه قرارداد ،اعالم تصويب و ابالغ پروژه و يا نامه تاييد و تصويب
گزارش نهايي توسط وزارت يا مؤسسه سفارش دهنده الزم است .مدارک مربوط به همكاري با دانشگاهها در زمينه پاياننامههاي
مقاطع تحصيالت تكميلي.
 -1دعوتنامه ،صورتجلسه يا گواهي مشارکت براي همكاري با نهادها و سازمانها.
 -1مدارک پرداخت حق عضويت يا گواهي عضويت براي عضويت در انجمنها و تشكلها.
 -1مدارک الزم به عنوان برگزارکننده يا شرکت در اجرا مانند اطالعيه ،پوستر يا گواهي با ذکر ميزان و نوع مشارکت يا
انعكاس خبري آن در خصوص برگزاري نمايشگاهها.
 -4توسعه تعامالت بینالمللی 233 -امتیاز
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اين بخش شامل  12موضوع و  21شاخص است و هدف آن ارزيابي ميزان فعاليت انجمنها در زمينه توسعه تعامالت
بينالمللي است .اين بخش مواردي مانند شعبه انجمن در خارج کشور ،وب سايت انگليسي يا زبان خارجي ديگر ،کميته بينالملل،
عضويت افراد خارج کشور ،سمينار ،همايش و کنفرانس بينالمللي ،پروژههاي بينالمللي ،همكاري با افراد خارج کشور ،عضويت در
انجمنها و اتحاديههاي علمي بينالمللي ،ايراد سخنرانيهاي علمي بينالمللي ،کارگاههاي آموزشي بينالمللي ،بازديدهاي علمي
بينالمللي ،برگزاري مسابقات علمي بينالمللي ،چاپ کتاب به زبانهاي خارجي ،چاپ مجله به زبانهاي خارجي ،چاپ مجله دو زبانه،
انعقاد تفاهمنامههاي بينالمللي و مشارکت در انتقال فناوري ،را در بر ميگيرد.
 -5دیگر فعالیتهای انجمن 153 -امتیاز
اين شاخص ،عملكرد انجمن را در حوزه فعاليت هايي مي سنجد که در در چهار شاخص اول قابل ارائه و امتياز بندي نمي
باشد .بعضي از اين عملكردها فعاليت هاي نوآورانه و خالقانه ايست که تاکنون در حوزه تخصصي آن انجمن اجرا و پياده سازي نشده
است و برخي ديگر فعاليت هايي است که با وجود آنكه وجهه نوآوري و خالقيت ندارد ولي تاثير بسزايي در حوزه تخصصي آن انجمن
داراست .الزم به ذکر است که فعاليت هاي اقتصادي و يا فعاليت هايي که خارج از محتوي اساسنامه اي انجمن مي باشد را نمي توان
مشمول ساير فعاليت ها ذکر نمود .حداکثر امتياز فعاليتهاي اين بخش  111امتياز است که معادل ده درصد کل امتياز ارزيابي هر
انجمن در يک سال است .فعاليتهاي نوآورانه و خالقانه هر مورد  11امتياز و حداکثر دو مورد قابل پذيرش است و ساير فعاليت هايي
که در اثرگذاري انجمن در جامعه مهم تلقي شده وجايي در فرم ارزيابي براي آن امتيازي در نظر گرفته نشده است حداکثر  21امتياز
خواهد داشت.
فعالیت خالقانه و نوآورانه :فعاليتهايي که تا کنون هيچ يک از نهادها ،ارگانها ،سازمانها و بخشهاي حوزه تخصصي به
آن توجه و اهتمام نورزيدهاند و اين انجمن براي نخستين بار مبادرت به انجام /توليد و يا مستخرج نموده است .بهطور مثال ايجاد يک
روش جديد در رتبهبندي سازمانها و شرکتهاي حوزه تخصصي انجمن.
مستندات:

از آنجا که اين بخش امتياز بااليي به نسبت ساير شاخص ها دارد ،ارائه مستندات مربوط به هر يک از موارد ضروري است.
مثال اگر موضوع عملكرد نوآوري و ياروش ابداعي باشد ،کپي گواهي ثبت ايده و يا اختراع ميتواند جزو مستندات اين شاخص ارائه
شود .اگر روش نويني در رتبه بندي و يا سنجش عملكرد شرکت ها و ارگانها باشد ،شيوهنامه و يا نتايج رتبهبندي مستخرج شده از
اين شيوهنامه ارائه گردد.

