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شيًٌ وامٍ ارزشيابي ي َسیىٍکرد پژيَاوٍ
يیژٌ اعضاي َيأت علمي داوشگاٌ َىر اصفُان
مقذمٍ
اهشٍصُ خَاهؼي ًِ داساي ًظبم ّبي ػلوي هدْض ثِ كٌبٍسيّبي داًؾ ثٌيبى ٍ پظٍّؾ هحَس ٍ ًشػيّبي ًظشيِپشداصي ّؼتٌذ ،اص ؿأنى ٍ
هٌضلت ٍااليي ثشخَسداسًذ ٍ اػتحٌبم ًظبم ايٌگًَِ خَاهغ ،هؼتلضم ساُ ًبسّبي اػتبًذاسد ٍ تؼشيق ؿذُاي اػت تب ثتَاًذ ايي اهش خغيش سا ثِ
ًتيدِ ثشػبًذ .اص هْوتشيي ايي ساُ ًبسّب ،هيتَاى ثِ اسصيبثي كؼبليت ،ػلوٌشد ٍ دػتبٍسدّبي پظٍّـي ٍ حوبيتّبي هختلق اص پظٍّؾ دس
داًـگبُ اؿبسُ ًوَد ًِ ،اص خولِ هَاسد ػْل ٍ هوتٌؼي ّؼتٌذ ًِ اًدبم ثْيٌِ آى هيتَاًذ ًوٌي ثش ًٌتشل پيـشكت ػلن ٍ كٌبٍسي ٍ آگبّي اص
ًوبط ضؼق ٍ هَت ػولٌشدّب ثبؿذ.
هدوَػِ حبضش ثب تَخِ ثِ آييي ًبهِ ّبي ٍ ؿيَُ ًبهِ ّبي اثالؿي ٍصاست ػلَم تحويوبت ٍ كٌبٍسي ،دس ساػتبي ًوي ثِ سًٍذ پظٍّؾ دس
داًـگبُ ٍ تشؿيت اػضبي هحتشم ّيبت ػلوي ثِ اًدبم ّشچِ ثيـتش كؼبليت ّبي پظٍّـي ٍاتخبر ػيبػت حوبيتي ّوبٌّأ

ثأشاي توأبهي

اػضب ،تذٍيي گشديذُ اػت.
مادٌ  :8اَذاف
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 -1تشؿيت ٍ تـَين اػضبي ّينت ػلوي داًـگبُ ثِ اًدبم ّشچِ ثْتش كؼبليتّبي پظٍّـي ٍ كشاّن آٍسدى ؿأشايظ هٌبػأت ثأشاي تحوأن
اّذاف ٍ ثشًبهِّبي داًـگبُ
 -2اسصؽگزاسي ػلوي ٍ ايدبد سهبثتّبي ػبلن ثِ هٌظَس پـتيجبًي ٍ تـَين هٌبػت اػضبي ّينت ػلوي داًـگبُ دس كؼبليتّبي پظٍّـي
 -3اكضايؾ هيضاى ثْشٍُسي اػضبي ّينت ػلوي ٍ اػتلبدُ ثْيٌِ اص هٌبثغ هبلي پظٍّـي دس خْت استوبي كؼبليتّبي پظٍّـي داًـگبُ
 -4تؼْيل كؼبليتّبي خبسي پظٍّـي اػضبي ّينت ػلوي ٍ داًـدَيبى تحت هـبٍسُ
ً -5وي ثِ پظٍّؾ هحَس ؿذى داًـگبُ
 -6تؼْيل ّوٌبسي اػضبي ّينت ػلوي ثب هشاًض ٍ ػبصهبىّبي خبسج اص داًـگبُ
 -7اتخبر ػيبػت حوبيتي ّوبٌّ

ثشاي توبهي داًـگبُّب

مادٌ  :2شيًٌ اجرا
 -1هجٌبي صهبًي ثِ سٍص سػبًي ػبهبًِ اعالػبت پظٍّـي اػضبي ّيبت ػلوي حذاًثش  15آثأبى هأبُ ّشػأبل ٍ تٌويأل پشًٍأذُ ٍ اسػأبل
هؼتٌذات هؼتجش هشثَعِ تب  15دي هبُ ّوبى ػبل خَاّذ ثَد ًِ هالى تخليق اػتجبس پظٍّـي دس دٍسُ ثؼذي اػت.
 -2هالى هحبػجِ اهتيبصات پظٍّـي ،ؿبخقّبي هٌذسج دس پشػـٌبهِ استوبي اػضبي ّينت ػلوي ،2اػت.
تجلشُ  : 1ثِ دسخَاػتّبي سػيذُ دس خبسج اص هحذٍدُ صهبًي تؼييي ؿذُ يب كبهذ هؼتٌذات ًبكي ٍ هؼتجش ،تشتيت اثش دادُ ًخَاّذ ؿذ.
تجلشُ : 2ضشٍسي اػت دس توبهي كؼبليتّبي پظٍّـي اسائِ ؿذٍُ ،اثؼتگي داًـگبُ ٌّش اكلْبى ) (Art University of Isfahanثأِ
ػٌَاى ػبصهبى هتجَع رًش ؿذُ ثبؿذ.
تجلشُ  :3هالى هحبػجِ كؼبليت ّبي پظٍّـي اػضبي ّيبت ػلوي ًِ ثشاي ثبس اٍل دسخَاػت پظٍّبًِ داسًذ ًليِ پظٍّؾ ّبيي اػت ًِ ثب
رًش ٍاثؼتگي داًـگبُ ٌّش اكلْبى ،دس چْبسچَة اػتخذام دس داًـگبُ ٌّش اكلْبى اسايِ هي ؿَد.

ٍ .1صاست ػلَم تحويوبت ٍكٌبٍسي ،آييي ًبهِ اػتجبس ٍيظُ پظٍّـي اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ ّب
ٍ . 2صاست ػلَم تحويوبت ٍكٌبٍسي ،آييي ًبهِ استوبي اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ ّب
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 -3ػَاثن پظٍّـي ٍاسد ؿذُ دس ػبهبًِ ،ثؼذ اص ًبسؿٌبػي ٍ هحبػجِ اهتيبصات دس دكتش اهَس پظٍّـي  ،ثِ تبييذ ؿَساي اسصيبثي كؼبليت ّبي
پظٍّـي اػضبي ّيبت ػلوي خَاّذ سػيذ ٍ پغ اص اثالؽ اػتجبس  ،دس ًبسثشدّبي اسايِ ؿذُ دس هبدُ  5ايي آييي ًبهِ اػتلبدُ هي ؿَد.
ّ-4شگًَِ تـييش يب اكالح هلبد پغ اص تبييذ ًليبت آييي ًبهِ دس ّيبت سييؼِ داًـگبُ دس حيغأِ اختيأبسات هؼبًٍأت پظٍّـأي داًـأگبُ ٍ
ّوچٌيي پشداخت ّب ٍ چبسچَة حبًن ثش سًٍذ اخشايي ٍ هبلي گشاًت تبثغ ضَاثظ اػالهي اص هؼبًٍت پظٍّـي خَاّذ ثَد.
مادٌ  :9محاسبٍ امتياز فعاليتَاي پژيَشي

9

ّ-1شػبل ثب تلَيت ّيبت سييؼِ داًـگبُ ثخـي اص اػتجبسات پظٍّـي داًـگبُ (حذاهل  25دسكذ ايي اػتجبسات) ثأِ ػٌأَاى اػتجأبس عأشح
پظٍّبًِ ،تؼييي هي گشدد.
 -2ثَدخة اػتجبس ٍيظُ پظٍّـي اػضبي ّينت ػلوي ) (Grantثش اػبع ساثغة صيش هحبػجِ خَاّذ ؿذ:
 : P=SRهجلؾ اػتجبس ٍيظُ پظٍّـي
 : Sاهتيبص ػولٌشد پظٍّـي

 : Rضشيت تجذيل ثِ سيبل

الق-سٍؽ هحبػجِ اهتيبصّبي عشح پظٍِّ
 : Sاهتيبص پظٍّـي دس ػبل ؿبهل ؿبخق ّبي پظٍّـي آييي ًبهِ استوبء
 : Rضشيت تجذيل ثِ سيبل
تجلشُ  :1ضشيت سيبلي ػبالًِ پظٍّبًِ ثب تَخِ ثِ ثَدخِ تخليلي پظٍّؾ داًـگبُ ،اكأضايؾ دسآهأذ داًـأگبُ اص دسآهأذّبي اختلبكأي
پظٍّـي(عشحّبي پظٍّـي ثشٍى داًـگبّي) ٍ هيضاى اهتيبصات پظٍّـي اػضبي ّينت ػلوي ،تؼييي هي گشدد.
تجلشُ ّ :2ش كؼبليت پظٍّـي كوظ يي ثبس ٍ كوظ دس يي سديق ؿبخق پظٍّـي هحبػجِ هي ؿَد .
ةّ -شػبل ػالٍُ ثش اهتيبصات اًتؼبثي اص كؼبليت ّبي پظٍّـي ّش ػضَ ،پظٍّبًِ پبيِ ثِ ًليِ اػضبي ّيبت ػلوأي هؼأبدل اهتيأبصات صيأش
اختلبف دادُ خَاّذ ؿذ :هشثي  16 :اهتيبص اػتبديبس 24 :اهتيبص

داًـيبس 32 :اهتيبص اػتبد  40:اهتيبص

مادٌ  :4وحًٌ تخصيص پژيَاوٍ
اػضبي ّيبت ػلوي ثب تَخِ ثِ ٍضؼيت اػتخذاهي هي تَاًٌذ اص تؼْيالت ايي عشح اػتلبدُ ًوبيٌذ.
.1اػضبي ّيبت ػلوي اػتخذام خذيذ :هؼبدل ًتبيح اسصؿيبثي كؼبليت ّبي پظٍّـي اص ثذٍ اػتخذام دس داًـگبُ ٌّش اكلْبى ثب آدسع دّي
ثِ ًبم داًـگبُ ٌّش اكلْبى
.2اػضبي ّيبت ػلوي هبهَس ثِ تحليل /دس حبل هشخلي ثب حوَم ٍ ثذٍى حوَم :اختلبف اػتجبس ثؼذ اص پبيبى هبهَسيت تحليلي/
هشخلي ،هؼبدل ًتبيح اسصؿيبثي كؼبليت ّبي پظٍّـي اًدبم ؿذُ ثب آدسع دّي ثِ ًبم داًـگبُ ٌّش اكلْبى.
مادٌ  :5وحًٌ َسیىٍ اعتبار
اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ هي تَاًٌذ اػتجبس تؼييي ؿذُ هتٌبػت ثب صهيٌِ ّبي پظٍّـي ًِ دس آى كؼبليت داسًذ سا دس هَاسد ريل ّضيٌِ ًوبيٌذ:
 -1اًدبم عشحّبي پظٍّـي هلَة دسٍى داًـگبّي
تجلشُ ّ :1ضيٌِ ّبي حن التحوين هدشي ٍ ًليِ ّوٌبساى عشح ّبي پظٍّـي دسٍى داًـأگبّي ثأِ هيأضاى حأذاًثش  %60اػتجأبس پظٍّبًأِ
اختلبكي  ٍ ،ديگش ّضيٌِ ّب دس هبلت ثٌذ  4 ٍ 2ايي هبدُ تبهيي هي گشدد.
تجلشُ  :2اًدبم پشٍطُ ّب ٍ هشاسدادّبيي ًِ اػتجبس آى اص هٌبثغ هبلي خبسج اص داًـگبُ تنهيي گشديذُ اػت هبثل ّضيٌِ ًشد اص پظٍّبًِ ًيؼت.
 -2خشيذ لَاصم هلشكي ٍ ؿيش هلشكي:

ٍ.3صاست ػلَم تحويوبت ٍكٌبٍسي ،آييي ًبهِ اػتجبس ٍيظُ پظٍّـي اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ ّب ()0931
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تجلشًُ : 1وي ّضيٌِ سايبًِ ؿخلي ثشاي ّش ػِ ػبل يٌجبس ثِ ػضَ ّيئت ػلوي تؼلن هي گيشد.
تجلشُ  :2پيؾ اص خشيذ لَاصم ٍ تدْيضات ؿيش هلشكي ،تبييذ هؼبًٍت پظٍّـي داًـٌذُ ٍ داًـگبُ ضأشٍسي اػأت .اهأَال ؿيأش هلأشكي
خشيذاسي ؿذُ ثبيؼتي دس ٍاحذ اهَال داًـگبُ ثجت ٍؿوبسُ اهَال دسيبكت ًوبيذ.
تجلشًُ :3تت ٍ هدالت ػلوي ،ػخت اكضاسّب ٍ ًشم اكضاسّبي تخللي سايبًِ اي ٍ ،تدْيضات رخيشُ ػبصي) اص ؿوَل تجلشُ كَم هؼتثٌي
ّؼتٌذ.
 -3حوبيت اص داًـدَيبى تحليالت تٌويلي (ّوٌبساى پظٍّـي يب ًوي ثِ پبيبى ًبهِ ّبي داًـدَيبى ؿيش ثَسػيِ)
تجلشُ  :اػضبي ّيبت ػلوي ًِ ساٌّوبيي داًـدَيبى دًتشي سا ثِ ػْذُ ًذاسًذ دسكذ اختلبكي ثِ ايي اهش حذاهل  %10پظٍّبًأِ خَاّأذ
ثَد.
 -4ػبيش اهَس پظٍّـي ٍ كٌبٍسي (خشيذ خذهبت پظٍّـيّ ،ضيٌِ ٍيشايؾ ٍ چبح هوبالت ػلوي -پظٍّـي هؼتجش ،ؿشًت دس ّوبيؾ ّبي
هؼتجش ،ؿشًت دس ًبسگبُ ّب ٍ ًوبيـگبُ ّب دس هشاًض هؼتجش ،حن ػضَيت دس هدبهغ ٍ اًدويّبي ػلوي هلي ٍ ثييالوللي ٍ پبيگبُ ّبي ػلوي
هؼتجش ٍ ػبيش اهَس پظٍّـي ثِ تـخيق هؼبًٍبى پظٍّـي داًـٌذُ ٍ تبييذ هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ )
تجلش : 1دس كَست پشداخت ّضيٌِ ثجت ًبم ٍ ؿشًت ًٌشدى دس ًٌلأشاًغ ّأبي خأبسج اص ًـأَس ،ثأِ دليأل هـأٌل سٍاديأذ (پأغ اص
احشاصؿشايظ تَػظ هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ) ّضيٌِ ّبي آًْب هبثل پشداخت خَاّذ ثَد.
تجلشُ  :2داًـدَيبى ثَسػيِ هدبص ثِ اػتلبدُ اص اػتجبس ٍيظُ ػضَ ّيئت ػلوي خْت ؿشًت دس ًٌلشاًؼْبي خبسخي ًيؼتٌذ.
تجلشُ  :3پشداخت ّضيٌِ ًوبيـگبُ ّبي تخللي هؼتجش ثب دس ًظش گشكتي «آييي ًبهِ داخلي اسصؿيبثي اثش ثذيغ ٍ اسصًذُ ٌّشي » هَسد حوبيت
هشاس خَاّذ گشكت.
 -5ػضَ ّيبت ػلوي هي تَاًذ  %30اػتجبس پظٍّبًِ اختلبكي سا دس اثتذاي ػبل ثب اسايِ تضويي هؼتجش ثِ كَست تٌخَاُ دسخَاػت ًوبيذ.
هـشٍط ثش ايٌٌِ اػٌبد هثجت ّضيٌِ ًشد تب پبيبى ػبل ثِ تبييذ هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ ثشػذ.
 -6اػضبي ّينت ػلوي داًـگبُ ثشاي حوبيت اص كؼبليت ّبي پظٍّـي هـتشى ،هي تَاًٌذ دسخَاػت تدويغ پظٍّبًِ اسايِ ًوبيٌذ.
 -7دسكذ ّضيٌِ ًشد پظٍّبًِ اػتجبس اختلبكي ثِ ّش ػضَ ّيبت ػلوي ثِ ؿشح صيش اػت:
ثٌذ :2حذاهل  20دسكذ
ثٌذ  : 3حذاهل  20دسكذ (حذاهل  %10ثشاي اػضبي ّيبت ػلوي ًِ ساٌّوبيي داًـدَيبى دًتشي سا ثِ ػْذُ ًذاسًذ)
 -8دس كَستي ًِ پظٍّبًِ اختلبكي تب پبيبى دٍسُ يي ػبلِ ّضيٌِ ًگشدد ،صهبى ّضيٌِ ًشد تٌْب ثشاي يٌجبس ثِ هذت يٌؼبل توذيذ هي گشدد.
هبدُ ً:6ظبست ثش اخشا
ًظبست ثش اخشاي ثْيٌِ ايي عشح ثش ػْذُ هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ ٌّش اكلْبى اػت.
هبدُ  :7تلَيت
ايي ؿيَُ ًبهِ دس  7هبدُ دس ؿَساي پظٍّـيّ ٍ 1398/01/18ينت سئيؼأِ داًـأگبُ هأَس  1398/2/8تبييأذ ٍ اص تأبسي تلأَيت هبثأل
اخشاػت.
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مىابع :
 آييي ًبهِ پظٍّبًِ ( )Grantاػضبي ّيئت ػلوي داًـگبّْب ٍ هَػؼبت آهَصؽ ػبلي ٍ پظٍّـي هلَة 90 06 27 ٍصاست ػلَم تحويوبت ٍكٌبٍسي ،آييي ًبهِ استوبي اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ ّب  ،هلَة ، 1398/10/14هبدُ -2كؼبليت ّبي پظٍّـي ٍ كٌبٍسي ،هبدُ  -3كؼبليت ّبي پظٍّـي  -كٌبٍسي
 ٍصاست ػلَم تحويوبت ٍكٌبٍسي ،آييي ًبهِ استوبي اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ ّب  ،هلَة ، 1387/8/18هبدُ -2كؼبليت ّبي پظٍّـي ٍ كٌأبٍسيخذٍل ؿوبسُ :4هبدُ 3ٍ2ٍ1
 ٍصاست ػلَم تحويوبت ٍكٌبٍسي ،پيؾ ًَيغ آييي ًبهِ اػتجبس ٍيظُ پظٍّـي اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ ّبٍ ،يشاػت ثْوي هبُ ،1387هبدُ  :2هيضاىهؼيبس ّب ٍ ًحَُ هحبػجِ اػتجبس ٍيظُ پظٍّـي
 ٍصاست ػلَم تحويوبت ٍ كٌبٍسي  ،خـٌَاسُ پظٍّؾ ٍ كٌبٍسي ،آييي ًبهِ اًتخبة پظٍّـگش ًوًَِ ػبل -داًـگبُ ٌّش اكلْبى  ،عشح پظٍِّ (گشاًت ) ّ ،يبت سييؼِ داًـگبُ  ،هَس  ،1386/7/22هلَثِ 2تلَيت ًليبت دػتَسالؼول اػتجبس ٍيظُ پظٍِّ 1386

 داًـگبُ ٌّش اكلْبى ،ؿيَُ ًبهِ هبهَسيت پظٍّـي  ،ؿَساي پظٍّـي هَس 1396/07/30 داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي  ،آييي ًبهِ اػتجبس ٍيظُ اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ ؿيشاص ،آييي ًبهِ اػتجبس ٍيظُ پظٍّـي ٍ حوبيت هبلي هؼبًٍت پظٍّـي اص اػضبي ّيبت ػلوي (گشاًت) داًـگبُ دس ػبل 1386 داًـگبُ ًبؿبى ،آييي ًبهِ اػتجبس ٍيظُ پظٍّـي (پظٍّبًِ )ثِ اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ داًـگبُ كشدٍػي هـْذ ،آييي ًبهِ عشح پظٍّؾ ( گشاًت ) (اهتيبص اػتجبسي پظٍّؾ) داًـگبُ ؿْشًشد ،آييي ًبهِ اػتجبس ٍيظُ پظٍّـي (گشاًت ) اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ داًـگبُ كٌؼتي اكلْبى ،آييي ًبهِ اػتجبس ٍيظُ پظٍّـي (گشاًت ) اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ داًـگبُ تشثيت هذسع ،آييي ًبهِ اػتجبس ٍيظُ پظٍّـي (گشاًت) اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ -داًـگبُ تْشاى ،آييي ًبهِ اػتجبس ٍيظُ پظٍّـي ( گشاًت ) اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ
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ريوذ وماي ارزشيابي فعاليت َاي پژيَشي اعضاي َيات علمي
تٌويل پشػـٌبهِ ػبهبًِ پظٍّـي ٍ ثبسگضاسي
هؼتٌذات

ػضَ ّينت ػلوي

هذيشيت اهَس پظٍّؾ

اسصؿيبثي ػولٌشدّبي پظٍّـي

ؿَساي اسصيبثي كؼبليتْبي پظٍّـي

تنييذ اسصؿيبثي

هؼبٍى پظٍّؾ ٍ كٌبٍسي

اثالؽ پظٍّبًِ

 اخشاي عشح گشاًت (پظٍِّ)
 اخشاي كشكت هغبلؼبتي اػضبي ّيبت ػلوي
 اخشاي عشح حوبيت اص پبيبى ًبهِ ّبي تحليالت تٌويلي
 اًتخبة پظٍّـگش ًوًَِ
 اسصؿيبثي پظٍّـي داًـٌذُ ّب ٍ گشٍُ ّبي آهَصؿي
 تْيِ ثبًي اعالػبتي اص دػتبٍسدّبي پظٍّـي
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ػذم تنييذ

اػالم هشاتت ثِ ػضَ ّينت ػلوي

ػذم تنييذ

اػالم هشاتت ثِ هذيشيت اهَس پظٍّؾ

