هب انم خدا
مرکز مدیریت حوزه های علمیه
شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی
کمیسیون انجمن ها و قطب های علمی حوزوی
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آیین نامه ارزیابی و رتبه بندی انجمن های علمی حوزه
مصوبه شماره  581شورای اعطا
مورخ 5931/80/88

دبیرخانه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی

1

مرکز مدرییت حوزه اهی علمیه

 

شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی
کمیسیون انجمن ها و قطب های علمی حوزوی

آئین نامه ارزیابی و رتبه بندی انجمن های علمی حوزه
مقدمه:

به منظور تقویت و بهبود عملکرد انجمنهای علمی حوزه ،آئیننامه ارزیابی و رتبه بندی انجمنهای علمی حوزه به شرح ذیل تدوین میگردد.
فصل اول:
ماده  :5مفاهیم

 .5ارزیابی :عبارت است از فرایند گرد آوری اطالعات انجمن و ارزشیابی آن بر اساس شاخصهای مصوب.
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 .2رتبه بندی :تعیین جایگاه انجمن بر اساس امتیازات اخذ شده در هر سال است.
فصل دوم :ارزیابی
ماده  :2اهداف

 .5شناسایی فرصتها و محدودیتها؛
 .2شناخت میزان موفقیت و مشارکت انجمنها در اجرای برنامهها؛
 .9آگاهی از روند مستمر بهبود عملکرد انجمنها؛
 .4حصول اطمینان از انطباق عملکرد انجمنها براساس اهداف و سیاستها.
 .1زمینه سازی توزیع متوازن اعتبارات حمایتی بر اساس وضعیت و عملکرد انجمن

ماده  :4گونه ها و انواع ارزیابی

 .5ارزیابی دوره ای :نوعی از ارزیابی است که بر اساس دورههای زمانی مشخص (یکساله ،دوساله  ) ...انجام میشود.
 .2ارزیابی موردی :نوعی از ارزیابی است که در خصوص عملکرد خاص (بدون لحاظ دوره زمانی ) انجام میگیرد.
ماده  :1عرصه های فعالیت و امتیاز های آنها

جدول عرصه های کلی و سقف امتیاز
ردیف

شاخص ها

سقف امتیاز

5

پژوهش

58

2

آموزش

58

9

ترویج

48

4

همکاری علمی

28

1

ساختار وتشکیالت

28

جمع:

588

2

جدول فعالیت های جزیی و امتیاز هر واحد
عرصه
فعالیت

فعالیت جزئی

پژوهش های بنیادی
پژوهش های
کاربردی

.1پژوهش

پژوهش های
راهبردی
مقاله علمی – پژوهشی

مقاله علمی –
مقاله تخصصی

عرصه
فعالیت

.2آموزش
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ترویجی

سقف امتیاز

سقف امتیاز

هر واحد

قابل کسب

5

2

5

2

8/01

5/1

8/1

2

8/21

5/1

8/21

5

سقف

فعالیت جزئی

امتیاز
هر واحد

برگزاری دوره کوتاه
مدت آموزشی

برگزاری کارگاه
آموزشی

مالحظات

 انجمن مجری باشد
 پژوهش با امتیاز عالی (باالترین رتبه) انجام شده باشد.
 انجام پژوهش با امتیاز خوب (دومین رتبه ) نصف امتیاز محسوب می شود.
 انجام پژوهش با امتیاز متوسط (سومین رتبه) ثلث امتیاز محسوب می شود.



پژوهش با امتیاز پایین تر از متوسط (سومین رتبه) فاقد امتیاز میباشد

 مقاله چاپ شده باشد( .ارائه گواهی پذیرش ،پذیرفته نیست).
 نوع عضویت نویسنده در انجمن ذیل مقاله درج شود.


اختصاص امتیاز این جدول حسب نمره احراز شده در مجله می باشد.

مالحظات

سقف امتیاز
قابل کسب

2

4

5

6

 دوره توسط انجمن یا با مشارکت فعال برگزار شود.
 حداقل زمان برگزاری  ۶۱ساعت
 اهداف دوره می بایست با ویژگی های ذیل برگزار شود:
 .۶مسئله محور
 .2حاوی نوآوری
 .3متناسب با انجمن و فعالیت آن
 .4در راستای گسترش مرزهای دانش
 حداقل زمان برگزاری 4 ،ساعت
 صدور گواهی برای شرکت کنندگان در دوره ،بر اساس مقررات

3

عرصه
فعالیت

سقف امتیاز

سقف امتیاز

هر واحد

قابل کسب

2/1

1

 در صورت احراز رتبه متوسط (یا سومین رتبه) یک سوم امتیاز
محسوب میشود.
 در صورت احراز رتبه کمتر از متوسط ،امتیازی محسوب نمی شود.
 در صورتی که انجمن صرفا مجری باشد ،سقف امتیاز این جدول  3خواهد بود.

نوآوری

5

2

نقد

5

2

 به شرح مذکور در بند نظریه پردازی
 در صورتی که انجمن صرفا مجری باشد ،سقف امتیاز این جدول  ۶/5خواهد بود.

مناظره

5

2

نقد کتاب

5

2

فعالیت جزئی

مالحظات

 انجمن ،صاحب نظریه و مجری باشد.
 کرسی حائز رتبه عالی (باالترین رتبه) باشد.
نظریه
پردازی

 در صورت احراز رتبه خوب (دومین رتبه) نصف امتیاز محسوب میشود.

برگزاری
کرسی

نشست

.3ترویج
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برگزاری
علمی

 انجمن مجری یا با مشارکت فعال باشد.
 موضوع کتاب در حوزه تخصصی انجمن باشد.
 کتاب مورد نقد ،قبال توسط ناقد ،در جای دیگر نقد نشده باشد.
 انجمن مجری یا با مشارکت فعال باشد.
 نشست علمی مرتبط با حوزه دانش انجمن باشد.
 دبیر علمی نشست ها از اعضای پیوسته انجمن باشد .در غیر این

8/1

2

5

2

 در صورت احراز رتبه خوب (دومین رتبه) نصف امتیاز محسوب میشود.
 در صورت احراز رتبه متوسط (یا سومین رتبه) یک سوم امتیاز محسوب میشود.

برگزاری میزگرد

8/1

5

 انجمن مجری یا با مشارکت فعال باشد.
 حداقل اعضای میزگرد  3نفر متخصص باشد.

نکوداشت

8/1

2

 انجمن مجری یا با مشارکت فعال باشد.
 شخصیت مورد نکوداشت ،مرتبط با حوزه تخصصی انجمن باشد.

جشنواره

8/1

5

 انجمن مجری یا با مشارکت فعال باشد.

نمایشگاه

8/1

5

سایر

صورت نصف امتیاز محسوب میشود.
 انجمن مجری یا با مشارکت فعال باشد.
 نشست با رتبه عالی (باالترین رتبه) برگزار شود.
برگزاری همایش
علمی

 در صورت احراز رتبه کمتر از متوسط ،امتیازی محسوب نمی شود.
 حداقل شرکت کنندگان متخصص  33نفر

 انجمن مجری یا با مشارکت فعال باشد.
 موضوع نمایشگاه ،ارائه آثار و فعالیتهای علمی انجمن و اعضای آن باشد.

 حداقل مدت برگزاری نمایشگاه 2 ،روز باشد.

4

عرصه

فعالیت جزئی

فعالیت

سقف امتیاز

سقف امتیاز

هر واحد

قابل کسب

5

4

کتاب

نشریه

علمی – پژوهشی

مجله

علمی – ترویجی
علمی – تخصصی

هر شماره
5
هر شماره
8/1
هر شماره

(جدید)

سایت
تولید نرم افزار و برنامه سمعی
بصری (با قابلیت های ویژه)
استفاده از ظرفیت سایر رسانه
ها

عرصه فعالیت

.4همکاری علمی
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 .3ترویج

خبرنامه

8/1

مالحظات






انجمن مجری یا با مشارکت باشد
حداقل تعداد صفحات کتاب  22صفحه باشد.
موضوع کتاب ،در حوزه تخصصی انجمن باشد.
کتاب مصوب هیأت مدیره انجمن باشد.

(ثبت لوگوی انجمن در شناسه کتاب)

4
 انجمن صاحب امتیاز باشد.

2
5/1

8/1

5

 نشریه خبری ،اطالع رسانی مکتوب یا مجازی است که به
فعالیت های انجمن اختصاص دارد.

5/1

5/1

 سایت مختص به انجمن باشد
 به روز رسانی سایت انجام شود(.حداکثر تاخیر در بروز رسانی  ۶3روز)
 تعداد مراجعه به سایت در هر روز حداقل  533مورد باشد.

8 /1

5

 تولید برنامه رسانه ای انجمن برای رادیو ،تلویزیون ،ماهواره،
اینترنت و دی وی دی.
 همه فعالیت های انجمن را پوشش دهد.

8/1

5/1

 بهرهمندی هدفمند از رسانههای مکتوب ،سمعی و بصری،
دیجیتال به منظور انعکاس و انتشار محصوالت و فعالیت های
انجمن.

فعالیت جزئی

سقف
امتیاز هر واحد

مالحظات

سقف امتیاز قابل کسب

تعامل و همکاری با مراکز علمی

5

4

 تعامل بر اساس تفاهمنامه و قرارداد

مشارکت در طراحی رشته  ،سر فصل و متون درسی

5

1

 تعامل بر اساس تفاهمنامه و قرارداد

مشارکت در فرایند تدوین و تولید پایان نامه و رساله
علمی

5

1

 تعامل بر اساس تفاهمنامه و قرارداد

مشارکت در داوری کتاب

8/1

9

 تعامل بر اساس تفاهمنامه و قرارداد

دیدارها(سفرها و بازدیدهای علمی)

8/1

9

5

 دیدار با مراجع و شخصیت های طراز اول



بازدید از مراکز علمی  -پژوهشی

عرصه
فعالیت

سقف امتیاز هر

سقف امتیاز

واحد

قابل کسب

افزایش تعداد اعضای پیوسته

8/1

1

 به ازای هر دو عضو ،یک امتیاز محسوب میشود.
 عضویت افراد جدید ،به تصویب هیات مدیره رسیده باشد
 تصویر مدرک علمی اعضای پیوسته کامل باشد.

تعامل با دبیرخانه انجمن های
علمی

-

2

 مشارکت فعال با بخش های مختلف دبیرخانه
 پاسخ به موقع به مکاتبات دبیرخانه
 رعایت شئون اخالقی ساختمان انجمن ها

تشکیل مجامع عمومی

2

2

تشکیل جلسات هیات مدیره

5/28

2

نظارت و بازرسی (بازرسان
انجمن)

8/08

2

تشکیالت

-

2

تقسیم کار تخصصی

-

5

 تقسیم کار تخصصی اعضای هیات مدیره

صرف هزینه

-

2

 صرف هزینه بهینه به تأیید بازرسان

درآمد

-

2

فعالیت جزئی

مالحظات

 مجامع عمومی طبق ضوابط و مقررات برگزار شوند.
 اطالع رسانی به اعضا و دبیرخانه  ،سه ماه (قبل از برگزاری مجمع )
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 .5ساختار و تشکیالت

 درخواست برگزاری مجمع به دبیرخانه (حداقل  ۶5روز
قبل از برگزاری مجمع)
 ارائه گزارش مکتوب و به موقع از برگزاری مجمع به
دبیرخانه (حداکثر  7روز بعد از برگزاری)
 به گزارش هایی که هر یک از زمان بندی های فوق را
رعایت نکرده باشند ،نصف امتیاز تعلق میگیرد.
 وجود صورت جلسات رسمی و مصوبات
 شرکت در جلسات هیات مدیره
 انجام بازرسی و نظارت مستمر (حسب اسناد)


ارائه گزارش شفاهی یا مکتوب از وضعیت انجمن ،به مجمع
عمومی

 طراحی ،راه اندازی و به کارگیری ساختار مناسب با
اهداف ،برنامه ها و فعالیت های انجمن (با تصویب
هیات مدیره)
 برخورداری ا زحلقه ها و کمیته های علمی تخصصی
فعال

انضباط مالی

 جذب بودجه غیر از بودجه حمایتی مرکز مدیریت
 جذب بودجه غیر از مجرای دبیرخانه انجمن ها

ماده  :6گزارش فعالیت های انجمن در عرصه های فوق در پایان هر سال در نمون برگ های پیوستی تکمیل و به دبیرخانه تحویل داده می شود.

6

فصل سوم :رتبه بندی
ماده  :0انجمنهای علمی حوزه ،در سه رتبه به شرح ذیل قرار میگیرند:

 .۶رتبه آ با حداقل نمره  25؛
 .2رتبه ب با حداقل نمره  73؛
 .3رتبه ج با حداقل نمره  53؛
تبصره  :5انجمن فاقد رتبه انجمن هایی هستند که در وضعیت تعلیق قرار میگیرند .و حسب آئین نامه مربوط عمل خواهد شد.
تبصره  :2انجمن های تازه تأسیس تا قبل از ارزیابی ،در نظام رتبه بندی قرار نمی گیرند.
تبصره  :9رتبه علمی انجمن ها ،تا اعالم نتیجه ارزیابی بعدی دارای اعتبار میباشد.
ماده  :8این آیین نامه از یک مقدمه ،سه فصل 2 ،ماده و  3تبصره در جلسه شماره  22مورخ  ۶335 /3۶ /3۶به تصویب کمیسیون انجمن ها
و قطب های علمی حوزوی رسید که پس از تایید شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی قابل اجراست.

آیین نامه ارزیابی و رتبه بندی انجمن های علمی حوزه
7

