معاونت تحقیقات و فناوري
ردیف

ٍاحذ

1

تؼذاد تاًه ّاي اعالػاتي فؼال

2

4

ًسثت همالِ تِ پصٍّطگر
تاًه ّاي اعالػاتي فؼال

3

5
6
7
اهَرضَراي پصٍّطي

8

کذ

نام شاخص

صورت

فرمول شاخص

ًسثت ول هماالت پصٍّطي تِ تؼذاداػضاي
ّيات ػلوي
تؼذاد هماالت چاج ضذُ در هجالت ػلوي –

مخرج
1

تؼذاد تاًه ّاي اعالػاتي فؼال
تؼذاد همالِ
تؼذاد هماالت پصٍّطي

ضریب

ول پصٍّطگر تغثيك يافتِ
تؼذاد اػضاي ّيات ػلوي

توضیحات

1

يه سالِ
يه سالِ

100

يه سالِ

100

تؼذاد هماالت چاج ضذُ در هجالت ػلوي –

يه سالِ

پصٍّطي داخلي ٍ خارجي
پصٍّطي داخلي ٍ خارجي
تؼذاد همالت چاج ضذُ در هجالت ايٌذوس تؼذاد همالت چاج ضذُ در هجالت ايٌذوس
ضذُ هؼتثر تيي الوللي
تؼذاد ول هماالت چاج ضذُ داًطگاُ در

ضذُ هؼتثر تيي الوللي
تؼذاد ول هماالت چاج ضذُ داًطگاُ در هجالت

هجالت تِ تفىيه داًطىذُ
ًسثت اػضاي داراي درجِ ػلوي استاد تِ ول

تِ تفىيه داًطىذُ

اػضاء
تؼذاد عرح ّاي هصَب  ،در دست اجرا ٍ

تؼذاد اػضاي ّيات ػلوي استاد

دوره زمانی

يه سالِ
يه سالِ

ول اػضاي ّيات ػلوي

ضص هاِّ

100

تؼذاد عرح ّاي هصَب  ،در دست اجرا ٍ

ضص هاِّ

عرحْاي پاياى يافتِ تِ تفىيه داًطىذُ
سْن تَدجِ هصَب تِ تَدجِ هَرد اًتظار(يه

عرحْاي پاياى يافتِ تِ تفىيه داًطىذُ

درصذ)ول تَدجِ
ًسثت عر ح ّاي تحميماتي هصَب سال تِ ول

اػتثار عرحْاي تحميماتي هصَب

پصٍّطگر تغثيك يافتِ

عر ح ّاي تحميماتي هصَب سال

11

تؼذاد وتة ترجوِ ٍ تاليف

تؼذاد وتة ترجوِ ٍ تاليف

ضص هاِّ

12

تؼذاد وتة ترجوِ ضذُ

تؼذاد وتة ترجوِ ضذُ

ضص هاِّ

تؼذاد وتة تاليف ضذُ

تؼذاد وتة تاليف ضذُ

ضص هاِّ

9
10

دبیر خانه شوراي نشر،تالیف و تر

13

تَدجِ هَرد اًتظار(يه
هيليَى ريال

درصذ)ول تَدجِ
ول پصٍّطگر تغثيك يافتِ

100

ضص هاِّ
ضص هاِّ

14
15

دبیر خانه شوراي نشر،تالیف و ترجمه

ردیف

ٍاحذ

معاونت تحقیقات و فناوري
نام شاخص

کذ

ًسثت وتة تِ پصٍّطگراى تغثيك يافتِ

صورت

فرمول شاخص

تؼذاد وتة

مخرج
پصٍّطگراى تغثيك يافتِ

ضریب
100

توضیحات

دوره زمانی
ضص هاِّ

تؼذاد جلذ ّاي چاج ضذُ

تؼذاد جلذ ّاي چاج ضذُ

ضص هاِّ

تؼذاد جلسات ترگسار ضذُ وويتِ وارتست

تؼذاد جلسات ترگسار ضذُ وويتِ وارتست ًتايج

ًتايج تحميمات

تحميمات

تؼذاد وارگا ّْاي ترگسارضذُ

تؼذاد وارگا ّْاي ترگسارضذُ

تؼذاد پيام ّا ٍ ًگارش خالصِ وارتست يافتِ

تؼذاد پيام ّا ٍ ًگارش خالصِ وارتست يافتِ ّاي

ّاي پصٍّطي هٌتطر ضذُ
تؼذاد ٍ ليست ّوايص ّا ٍ وٌگرُ ّاي تر

پصٍّطي هٌتطر ضذُ
تؼذاد ٍ ليست ّوايص ّا ٍ وٌگرُ ّاي تر گسار

گسار ضذُ تِ تفىيه( وطَري  ،هٌغمِ اي ٍ

ضذُ تِ تفىيه( وطَري  ،هٌغمِ اي ٍ تيي -

21

تؼذاد جلسات ترگسار ضذُ

تؼذاد جلسات ترگسار ضذُ

ضص هاِّ

22

تؼذادول عر ح ّاي ارجاع ضذُ

تؼذادول عر ح ّاي ارجاع ضذُ

ضص هاِّ

تؼذادول عر ح ّاي ارجاع ضذُ هصَب

تؼذادول عر ح ّاي ارجاع ضذُ هصَب

ضص هاِّ

تؼذاد پاياى ًاهِ ّاي ارجاع ضذُ از ضَراي

تؼذاد پاياى ًاهِ ّاي ارجاع ضذُ از ضَراي

پصٍّطي تِ وويتِ اخالق

پصٍّطي تِ وويتِ اخالق

تؼذاد اػضاي وويتِ اخالق

تؼذاد اػضاي وويتِ اخالق

تؼذاد هماالت هٌتطر ضذُ در ّوايص ّاي

تؼذاد هماالت هٌتطر ضذُ در ّوايص ّاي داخلي

داخلي ٍ خارجي(پَستر )ORAL ،

ٍ خارجي(پَستر )ORAL ،

16
17
18
19

ّا ٍ

وويتِ اخالق

23

ّوايص

20

وارتست ًتايج تحميمات

تؼذاد هجالت تاييذ ضذُ

تؼذاد هجالت تاييذ ضذُ

ضص هاِّ

24
25
26

ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ

ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ

هماالت هٌتطر ضذُ

معاونت تحقیقات و فناوري
ردیف

28

30

ترگسار ضذُ

32

وارگاّْاي

31

اهَر ػلن سٌجي

29

هماالت هٌتطر ضذُ

27

ٍاحذ

33

37
38
39

تؼذاد هَارد تصَية ضذُ ضروت اػضاي ّيات تؼذاد هَارد تصَية ضذُ ضروت اػضاي ّيات
ػلوي در ّوايطْاي خارج از وطَر
تؼذاد ػضَ ّيات ػلوي اػسام ضذُ جْت

ػلوي در ّوايطْاي خارج از وطَر
تؼذاد ػضَ ّيات ػلوي اػسام ضذُ جْت ضروت

ضروت در ّوايطْاي خارج از وطَر

در ّوايطْاي خارج از وطَر

تحميماتي هصَب
عرحْاي
ًسثت اػتثار عر حْاي تحميماتي هصَب تِ تَدجِاػتثار
داًطگاُ
پصٍّطي
تؼذاد ضاخص ّاي ػلن سٌجي استخراج ضذُ

تؼذاد ضاخص ّاي ػلن سٌجي استخراج ضذُ

تؼذاد وارگاّْاي ترگسار ضذُ تَسظ هؼاًٍت

تؼذاد وارگاّْاي ترگسار ضذُ تَسظ هؼاًٍت

تحميمات ٍ فٌأٍري ٍيصُ واروٌاى
تؼذاد وارگاّْاي ترگسار ضذُ تَسظ هؼاًٍت

تحميمات ٍ فٌأٍري ٍيصُ واروٌاى
تؼذاد وارگاّْاي ترگسار ضذُ تَسظ هؼاًٍت

تحميمات ٍ فٌأٍري ٍيصُ اػضاي ّيات ػلوي
تؼذاد اػضاي وويتِ تحميمات داًطجَيي تِ

تحميمات ٍ فٌأٍري ٍيصُ اػضاي ّيات ػلوي
تؼذاد اػضاي وويتِ تحميمات داًطجَيي تِ

خارجي
وويتِ تحميمات داًطجَيي

36

کذ

مخرج

ضص هاِّ
ضص هاِّ

تَدجِ پصٍّطي داًطگاُ

100

سالياًِ
ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ

تفىيه همغغ تحصيلي
تفىيه همغغ تحصيلي
تؼذاد هماالت ارائِ ضذُ در ّوايطْاي داخلي ٍ تؼذاد هماالت ارائِ ضذُ در ّوايطْاي داخلي ٍ

34
35

نام شاخص

صورت

فرمول شاخص

ضریب

توضیحات

دوره زمانی

ضص هاِّ

خارجي

تؼذاد هماالت چاج ضذُ در هجالت هؼتثر ػلوي تؼذاد هماالت چاج ضذُ در هجالت هؼتثر ػلوي

ضص هاِّ

تؼذاد عرح ّاي هصَب داًطجَيي

تؼذاد عرح ّاي هصَب داًطجَيي

ضص هاِّ

تؼذاد وارواّْاي ترگسار ضذُ

تؼذاد وارواّْاي ترگسار ضذُ

ضص هاِّ

تؼذاد هجالت ٍ تَلتي هٌتطر ضذُ

تؼذاد هجالت ٍ تَلتي هٌتطر ضذُ

ضص هاِّ

ًسثت عرحْاي پصٍّطي وِ داًطجَياى در آى تؼذاد عرحْاي پصٍّطي وِ داًطجَياى در آى
ضروت دارًذ تِ ول عرحْاي پصٍّطي.

ضروت دارًذ

ول عرحْاي پصٍّطي

ضص هاِّ

معاونت تحقیقات و فناوري
ردیف

ٍاحذ

40

ارتثاط تا صٌؼت

کذ

نام شاخص

صورت

فرمول شاخص

تؼذاد عرحْا تِ تفىيه در دست اجرا،هصَب تؼذاد عرحْا تِ تفىيه در دست اجرا،هصَب ٍ

مخرج

ضریب

توضیحات

دوره زمانی
ضص هاِّ

ٍ پاياى يافتِ
تؼذاد اػضاي ضَراي ارتثاط تا صٌؼت اػن از

پاياى يافتِ
تؼذاد اػضاي ضَراي ارتثاط تا صٌؼت اػن از درٍى

درٍى سازهاًي ٍ ترٍى سازهاًي

سازهاًي ٍ ترٍى سازهاًي

42

تؼذاد اػضاي وتاتخاًِ

تؼذاد اػضاي وتاتخاًِ

ضص هاِّ

43

تؼذاد ول ًسخ وتة فارسي

تؼذاد ول ًسخ وتة فارسي

ضص هاِّ

44

تؼذادوتة فارسي ٍارد ضذُ تِ وتاتخاًِ

تؼذادوتة فارسي ٍارد ضذُ تِ وتاتخاًِ

ضص هاِّ

45

تؼذادول ًسخ وتة التيي

تؼذادول ًسخ وتة التيي

ضص هاِّ

46

تؼذادوتة التيي ٍارد ضذُ تِ وتاتخاًِ

تؼذادوتة التيي ٍارد ضذُ تِ وتاتخاًِ

ضص هاِّ

47

تؼذاد ّE bookاي خريذاري ضذُ

تؼذاد ّE bookاي خريذاري ضذُ

ضص هاِّ

48

تؼذاد ول ّ E BOOKاي هَجَد در وتاتخاًِ تؼذاد ول ّ E BOOKاي هَجَد در وتاتخاًِ

41

50
51
52

وتاتخاًِ هروسي داًطگاُ

49

ضص هاِّ

ضص هاِّ

تؼذاد وتة فارسي تازگطتي

تؼذاد وتة فارسي تازگطتي

ضص هاِّ

تؼذاد وتة التيي اهاًتي

تؼذاد وتة التيي اهاًتي

ضص هاِّ

تؼذاد وتة التيي تازگطتي

تؼذاد وتة التيي تازگطتي

ضص هاِّ

تؼذاد هجالت ٍارد ضذُ تِ وتاتخاًِ

تؼذاد هجالت ٍارد ضذُ تِ وتاتخاًِ

ضص هاِّ

اًِ هروسي داًطگاُ

ردیف

ٍاحذ

معاونت تحقیقات و فناوري
کذ

نام شاخص

صورت

فرمول شاخص
مخرج

ضریب

توضیحات

دوره زمانی

53

تؼذادهتي واهل هماالت فارسي ضذُ

تؼذادهتي واهل هماالت فارسي ضذُ

ضص هاِّ

54

تؼذادّ Ebookاي اهاًت دادُ ضذُ

تؼذادّ Ebookاي اهاًت دادُ ضذُ

ضص هاِّ

تؼذاد گسارضات ًْايي عرح ّاي تحميماتي

تؼذاد گسارضات ًْايي عرح ّاي تحميماتي ارسال

55

ضذُ تِ وتاتخاًِ
ارسال ضذُ تِ وتاتخاًِ
تؼذاد ول گسارضات ًْايي عرح ّاي تحميماتي تؼذاد ول گسارضات ًْايي عرح ّاي تحميماتي

56
57
58
59
60
61

هَجَد درهجوَػِ وتاتخاًِ
تؼذاد گسارضات ًْايي پاياى ًاهِ ّاي ارسال

هَجَد درهجوَػِ وتاتخاًِ
تؼذاد گسارضات ًْايي پاياى ًاهِ ّاي ارسال ضذُ

ضذُ تِ وتاتخاًِ
تؼذاد ول گسارضات ًْايي پاياى ًاهِ ّاي

تِ وتاتخاًِ
تؼذاد ول گسارضات ًْايي پاياى ًاهِ ّاي هَجَد

هَجَد در هجوَػِ وتاتخاًِ

در هجوَػِ وتاتخاًِ

تؼذاد هراوس تحميماتي هصَب

تؼذاد هراوس تحميماتي هصَب

هروس تحميمات دًذاًپسضىي تِ تفىيه تؼذاد

هروس تحميمات دًذاًپسضىي تِ تفىيه تؼذاد عر

عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى يافتِ
هروس تحميمات پسضىي هَلىَلي تِ تفىيه

ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى يافتِ
هروس تحميمات پسضىي هَلىَلي تِ تفىيه تؼذاد

تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى يافتِ
هروس تحميمات ػلَم تْذاضتي) تِ تفىيه تؼذاد
هروس تحميمات ػلَم تْذاضتي) تِ تفىيه

62

تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى يافتِ(
هروس تحميمات هرالثت هادرٍ وَدن) تِ تفىيه
هروس تحميمات هرالثت هادرٍ وَدن) تِ

63

تفىيه تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا
هروس تحميمات هرالثت تيواريْاي هسهي در

64

تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى
هروس تحميمات هرالثت تيواريْاي هسهي در هٌسل

هٌسل تِ تفىيه تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در تِ تفىيه تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا
هروس تحميمات فيسيَلَشي اػصاب) تِ تفىيه هروس تحميمات فيسيَلَشي اػصاب) تِ تفىيه

65

تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى

ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ
سالياًِ
ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ

هراوس تحميماتي هصَ

معاونت تحقیقات و فناوري
ردیف

ٍاحذ

66

هراوس تحميماتي هصَب

67
68

هروس تحميمات اختالالت رفتاري ٍ سَ هصرف

هروس تحميمات اختالالت رفتاري ٍ سَ هصرف

هَاد تِ تفىيه ) تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در هَاد تِ تفىيىتؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال
هروس تحميمات ترٍسلَز) )تِ تفىيه تؼذاد عر هروس تحميمات ترٍسلَز تِ تفىيه تؼذاد عر ح
ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى يافتِ(
هروس تحميمات پسَيازيس) تِ تفىيه تؼذاد

ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى يافتِ
هروس تحميمات پسَيازيس تِ تفىيه تؼذاد عر ح

عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى يافتِ( ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى يافتِ
هروس تحميمات ارٍلَشي ٍ ًفرٍلَشي تِ تفىيه هروس تحميمات ارٍلَشي ٍ ًفرٍلَشي تِ تفىيه

69

تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ پاياى
هروس تحميمات آًذٍهتر آًذٍهترٍيَزيس) تِ هروس تحميمات آًذٍهتر آًذٍهترٍيَزيس) تِ

70

تفىيه تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا
هروس تحميمات هذل سازي تيواريْاي غير

71

تفىيه تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ
هروس تحميمات هذل سازي تيواريْاي غير ٍاگير)

ٍاگير) تِ تفىيه تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در تِ تفىيه تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا
هروس تحميمات ػَاهل اجتواػي هَثر تر سالهت هروس تحميمات ػَاهل اجتواػي هَثر تر سالهت تِ

72

تِ تفىيه ) تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال تفىيه ) تؼذاد عر ح ّاي هصَب ،در حال اجرا ٍ
تؼذاد عرحْاي تحميماتي تِ تفىيه هصَب  ،در
تؼذاد عرحْاي تحميماتي تِ تفىيه هصَب ،

73

مخرج

ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ
ضص هاِّ

در حال اجرا  ،پاياى يافتِ ٍ عرحْاي وارتردي حال اجرا  ،پاياى يافتِ ٍ عرحْاي وارتردي پاياى
تؼذاد هماالت چاج ضذُ هراوس تِ تفىيه هجالت
تؼذاد هماالت چاج ضذُ هراوس تِ تفىيه

74
75
خاًِ

دتير

76

کذ

نام شاخص

صورت

فرمول شاخص

ضریب

توضیحات

دوره زمانی

هجالت داخلي ايٌذوس ضذُ ٍ ًطذُ
تؼذاد هماالت چاج ضذُ هراوس تِ تفىيه

داخلي ايٌذوس ضذُ ٍ ًطذُ
تؼذاد هماالت چاج ضذُ هراوس تِ تفىيه هجالت

هجالت خارجي ايٌذوس ضذُ ٍ ًطذُ

خارجي ايٌذوس ضذُ ٍ ًطذُ

تؼذاد وتة ترجوِ ٍ تاليف

تؼذاد وتة ترجوِ ٍ تاليف

ضص هاِّ

معاونت تحقیقات و فناوري
ردیف

ٍاحذ

کذ

نام شاخص

صورت

فرمول شاخص
مخرج

ضریب

توضیحات

دوره زمانی

