
  
  

    پژوهشی و فناوريمعاونت 



  وهشی و فناوريژمعاونت پ

 نام شاخص کد )کد(- واحد ردیف
 فرمول شاخص

 ضریب مخرج صورت

1 

دفتر توسعه و هماهنگی 
 )01(-مراکز تحقیقاتی

R01-01  100 تعداد کل مراکز تحقیقاتی تعداد مراکز تحقیقاتی داراي موافقت اصولی مراکز تحقيقاتي دارا  موافقت اصوليدرصد  

2 R01-02 100 تعداد کل مراکز تحقیقاتی تعداد مراکز تحقیقاتی داراي موافقت قطعی درصد مراکز تحقیقاتی داراي موافقت قطعی 

3 R01-03 
مراکز تحقیقاتی داراي موافقت قطعی که ردیف درصد 

 اعتبار مالی مستقل دارند

تعداد مراکز تحقیقاتی داراي موافقت قطعی که 
 ردیف اعتبار مالی مستقل دارند

 100 تعداد کل مراکز تحقیقاتی

4 R01-04 
درصد کل اعضاء هیئت علمی پژوهشی مراکز 
 تحقیقات به کل اعضاء هیئت علمی دانشگاه

تعداد کل اعضاء هیئت علمی پژوهشی مراکز 
 تحقیقات

 100 کل اعضاء هیئت علمی دانشگاه

5 

دفتر مدیریت امور 
  )02( - پژوهشی

R02-01 تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب مراکز تحقیقات سهم مراکز تحقیقات از طرح هاي تحقیقاتی مصوب 
کل طرح هاي تحقیقاتی 

 دانشگاه
1 

6 R02-02 تعداد طرح هاي مصوب یک سال درصد طرح هاي تصویب شده 
کل طرح هاي پیشنهاد شده در 

 همان سال
100 

7 R02-03  طرح هاي پژوهشی پایان یافتهدرصد 
تعداد طرح هاي پژوهشی مصوب یک سال که پایان 

 یافته اند

کل طرح هاي تصویب شده 
 همان سال

100 

   



  

  وهشی و فناوريژمعاونت پ

 نام شاخص کد )کد(- واحد ردیف
 فرمول شاخص

 ضریب مخرج صورت

8 

دفتر مدیریت امور 
 )02( - پژوهشی

R02-04 درصد طرح هاي پژوهشی در حال اجرا 
تعداد طرح هاي پژوهشی مصوب یک سال که در 

 حال اجرا هستند

کل طرح هاي پیشنهادي همان 
 سال

100 

9 R02-05 تعداد طرح هاي رد شده یک سال درصد طرح هاي رد شده 
کل طرح هاي پیشنهادي همان 

 سال
100 

10 R02-06 
درصد طرح هاي تحقیقاتی مصوب با موضوع علوم 

 نوین

تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب با موضوع علوم 
 نوین

کل طرح هاي تصویب شده 
 همان سال

100 

11 R02-07 
درصد طرح هاي پژوهشی مطابق با اولویت هاي 

 پژوهشی

تعداد طرح هاي پژوهشی مطابق با اولویت هاي 
 پژوهشی

کل طرح هاي تصویب شده 
 همان سال

100 

12 R02-08 1 اعتبار مالی کل دانشگاه اعتبار مالی پژوهشی دانشگاه سهم اعتبار مالی پژوهشی از کل اعتبار مالی دانشگاه 

13 R02-09 متوسط اعتبار مالی اختصاص یافته به هر طرح 
مجموع کل اعتبار مالی اختصاص یافته به طرح 

 هاي دانشگاه
 1 تعداد طرح هاي دانشگاه

14 R02-10 
درصد اعتبار مالی پژوهشی دانشگاه تأمین شده از 

 ذینفعان خارج از دانشگاه

دانشگاه تأمين شده از اعتبار مالی پژوهشی  
 )بر حسب ريال(ذينفعان خارج از دانشگاه 

جمع اعتبار مالی پژوهشی 
تامین شده از + دولتی (دانشگاه 

+ ذینفعان خارج از دانشگاه
بر ) (تامین شده توسط خیرین

 )حسب ریال

100 

 



  وهشی و فناوريژمعاونت پ

 نام شاخص کد )کد(- واحد ردیف
 فرمول شاخص

 ضریب مخرج صورت

15 

دفتر همکاري هاي 
-مشاوره اي و پژوهشی

)03( 

R03-01 تعداد طرح هاي مصوب از نوع همکاري درصد طرح هاي مصوب از نوع همکاري 

کل طرح هاي تصویب شده 
 100 همان سال

16 

R03-02 

درصد اعتبار مالی پژوهشی دانشگاه تأمین شده از 
 اعتبار مالی پژوهشی دانشگاه تأمین شده از خیرین خیرین

جمع اعتبار مالی پژوهشی 
تامین شده از + دولتی (دانشگاه

+ دینفعان خارج از دانشگاه
 100 ریال) تامین شده توسط خیرین

17 R03-03 

درصد اعتبار مالی پژوهشی دانشگاه تأمین شده از 
 گرانت هاي خارجی

اعتبار مالی پژوهشی دانشگاه تأمین شده از گرانت 
 هاي خارجی

کل اعتبار مالی پژوهشی 
 100 دانشگاه

18 R03-04 

پروژه هاي تحقیقاتی دانشگاه که بصورت درصد 
 مشترك با ذینفعان خارج از دانشگاه انجام شده اند

تعداد پروژه هاي تحقیقاتی دانشگاه که بصورت 
 100 تعدادکل پژوهشهاي دانشگاه مشترك با ذینفعان خارج از دانشگاه انجام شده اند

19 
R03-05 

پروژه هاي تحقیقاتی دانشگاه که بصورت درصد 
 مشترك با مراکز علمی خارج از دانشگاه انجام شده اند

تعداد پروژه هاي تحقیقاتی دانشگاه که بصورت 
مشترك با مراکز علمی خارج از دانشگاه انجام شده 

 100 تعدادکل پژوهشهاي دانشگاه اند

20 R03-06 

پروژه هاي تحقیقاتی دانشگاه که بصورت درصد 
 مشترك با مراکز کشورهاي دیگر انجام شده اند

تعداد پروژه هاي تحقیقاتی دانشگاه که بصورت 
 100 تعدادکل پژوهشهاي دانشگاه مشترك با مراکز کشورهاي دیگر انجام شده اند

 

 

 



  وهشی و فناوريژمعاونت پ

 نام شاخص کد )کد(- واحد ردیف
 فرمول شاخص

 ضریب مخرج صورت

15 

 دفتر علم سنجی-(04)

R04-01 

درصد مقاالت چاپ شده حاصل از طرح هاي 
 تحقیقاتی

تعداد مقاالت چاپ شده حاصل از طرح هاي 
 100 کل طرح هاي پایان یافته تحقیقاتی

16 R04-02 100 کل مجالت دانشگاه تعداد مجالت داخلی بدون رتبه علمی پژوهشی درصد مجالت داخلی بدون رتبه علمی پژوهشی 

17 R04-03 

مجالت داخلی داراي رتبه علمی پژوهشی و درصد 
 ایندکس نشده

تعداد مجالت داخلی داراي رتبه علمی پژوهشی و 
 100 کل مجالت دانشگاه ایندکس نشده

18 R04-04 

درصد مجالت داخلی داراي رتبه علمی پژوهشی و 
 1ایندکس شده نوع 

تعداد مجالت داخلی داراي رتبه علمی پژوهشی و 
 100 مجالت دانشگاهکل  1ایندکس شده نوع 

19 R04-05 

درصد مجالت داخلی داراي رتبه علمی پژوهشی و 
 2ایندکس شده نوع 

تعداد مجالت داخلی داراي رتبه علمی پژوهشی و 
 100 کل مجالت دانشگاه 2ایندکس شده نوع 

20 R04-06 

درصد مجالت داخلی داراي رتبه علمی پژوهشی و 
 3ایندکس شده نوع 

تعداد مجالت داخلی داراي رتبه علمی پژوهشی و 
 100 کل مجالت دانشگاه 3ایندکس شده نوع 

21 R04-07 

درصد اعتبار مالی پژوهشی دانشگاه تأمین شده از 
 گرانت هاي داخلی

اعتبار مالی پژوهشی دانشگاه تأمین شده از گرانت 
 هاي داخلی

کل اعتبار مالی پژوهشی 
 100 دانشگاه

22 R04-08 

مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی داراي رتبه درصد 
 1علمی پژوهشی ایندکس شده نوع 

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی داراي 
 100 کل مقاالت چاپ شده دانشگاه 1رتبه علمی پژوهشی ایندکس شده نوع 

 

 

 



  وهشی و فناوريژمعاونت پ

 نام شاخص کد )کد(- واحد ردیف
 فرمول شاخص

 ضریب مخرج صورت

23 

 دفتر علم سنجی-(04)

R04-09 
درصد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی داراي رتبه 

 2علمی پژوهشی ایندکس شده نوع 

مجالت داخلی داراي تعداد مقاالت چاپ شده در 
 2رتبه علمی پژوهشی ایندکس شده نوع 

 100 کل مقاالت چاپ شده دانشگاه

24 R04-10 
درصد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی داراي رتبه 

 3علمی پژوهشی ایندکس شده نوع 

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی داراي 
 3رتبه علمی پژوهشی ایندکس شده نوع 

 100 شده دانشگاه کل مقاالت چاپ

25 R04-11 
درصد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی داراي رتبه 

 4علمی پژوهشی ایندکس شده نوع 

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی داراي 
 4رتبه علمی پژوهشی ایندکس شده نوع 

 100 کل مقاالت چاپ شده دانشگاه

26 R04-12 
مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی داراي رتبه درصد 

 علمی پژوهشی ایندکس نشده

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی داراي 
 رتبه علمی پژوهشی ایندکس نشده

 100 کل مقاالت چاپ شده دانشگاه

27 R04-13 
درصد مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی ایندکس 

 1شده نوع 

خارجی تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت 
 1ایندکس شده نوع 

 100 کل مقاالت چاپ شده دانشگاه

28 R04-14 
درصد مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی ایندکس 

 2شده نوع 

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی 
 2ایندکس شده نوع 

 100 کل مقاالت چاپ شده دانشگاه

29 R04-15 
درصد مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی ایندکس 

 3شده نوع 

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی 
 3ایندکس شده نوع 

 100 کل مقاالت چاپ شده دانشگاه

30 R04-16 
درصد مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی ایندکس 

 4شده نوع 

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی 
 ایندکس شده نوع

 100 کل مقاالت چاپ شده دانشگاه

31  R04-17 
مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی ایندکس درصد 

 نشده

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی 
 ایندکس نشده

 100 کل مقاالت چاپ شده دانشگاه



  وهشی و فناوريژمعاونت پ

 نام شاخص کد )کد(- واحد ردیف
 فرمول شاخص

 ضریب مخرج صورت

32 

دفتر هماهنگی نشریات 
 -)05( 

R05-01  100 کل مجالت دانشگاه )انگلیسی -فارسی (تعداد مجالت دوزبانه دانشگاه  )انگلیسی - فارسی (درصد مجالت دوزبانه دانشگاه 

33 R05-02 100 کل مجالت دانشگاه تعداد مجالت فارسی دانشگاه درصد مجالت فارسی دانشگاه 

34 R05-03  100 کل مجالت دانشگاه تعداد مجالت انگلیسی دانشگاه مجالت انگلیسی دانشگاهدرصد 

35 R05-04 100 کل مجالت دانشگاه چاپی -تعداد مجالت با دو فرمت الکترونیکی  چاپی - درصد مجالت با دو فرمت الکترونیکی 

36 R05-05 100 کل مجالت دانشگاه تعداد مجالت فقط الکترونیکی دانشگاه درصد مجالت فقط الکترونیکی دانشگاه 

37 R05-06 100 کل مجالت دانشگاه تعداد مجالت فقط چاپی دانشگاه درصد مجالت فقط چاپی دانشگاه 

38 

- دفتر روابط بین الملل 
)06( 

R06-01 
سرانه همایش هاي بین المللی  برگزار شده توسط 

 )نفر 100به ازاء هر ( دانشگاه 

تعداد همایش هاي بین المللی  برگزار شده توسط 
 دانشگاه

  100 تعداد پژوهشگر تطبیق یافته

39 R06-02 
سرانه همایش هاي کشوري برگزار شده توسط دانشگاه 

 )نفر 100به ازاء هر ( 

ار شده توسط تعداد همایش هاي کشوري برگز
 دانشگاه

 100 تعداد پژوهشگر تطبیق یافته

40 R06-03 1 تعداد پژوهشگران تطبیق یافته تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی سرانه مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی 

41 R06-04 
سرانه مقاالت ارائه شده در کنگره هاي بین المللی و 

 خارجی

کنگره هاي بین المللی و تعداد مقاالت ارائه شده در 
 خارجی

 1 تعداد پژوهشگران تطبیق یافته

 


