(سالماهللعلیها)

دستورالعمل ساماندهی و ارزیابی فعالیتهای گروههای علمی پژوهشی جامعهالسهرا
هقدهه

ثِ هٌظَض گؿتطـ فضبی تحمیك ٍ پػٍّف ٍ ظهیٌِؾبظی تَؾؼِ هتَاظى فؼبلیتّبی ػلویپػٍّكیی ٍ ّوچٌییي زض ضاؾیتبی
ؾبهبًسّی ٍ اضظیبثی فؼبلیتّب ،زؾتَضالؼول ؾبهبًسّی ٍ اضظیبثی فؼبلیتّبی گطٍُّبی ػلویپػٍّكی ثِ قیط ظییط تیسٍیي
گطزیس.

فصل اول :کلیات
هاده  )1تؼبضیف ٍ اذتهبضات
 .1فؼبلیت پػٍّكی :ثِ ّط ًَع فؼبلیتی کِ زض چبضچَة هٌسضخبت خسٍل قوبضُ  2ثبقس ،اعالق هیقَز.
 .2عط پػٍّكی زاذلی :آى زؾتِ اظ عط ّبیی هی ثبقٌس کِ تَؾظ اػضبی گطٍُ ٍ یب ؾبیط هدطیبى اظ هیبى عیط ّیبی
ههَة اًدبم هیپصیطز.
 .3عط پػٍّكی ذبضخی :ثِ عطحی کِ لطاضزاز اخطای آى هیبى خبهؼِ ثِ ػٌیَاى هدیطی ٍ ؾیبظهبًی زیبیط ثیِ ػٌیَاى
کبضفطهب هٌؼمس ٍ تأهیي هٌبثغ هبلی آى ثطػْسُ کبضفطهب ثبقس ،گفتِ هیقَز.
 .4گطٍُ پػٍّكیٍ :احسی کِ ثِ هٌظَض تحمیك ٍ هغبلؼِ زض ظهیٌِ یكی اظ هأهَضیتّبی ػلوی پػٍّكی خبهؼیِ ایدیبز ٍ
زض شیل پػٍّككسُ فؼبلیت هیکٌس.
ٍ .5احس کبض پػٍّكی :هیعاى ؾبػت هَضز ًیبظ خْت اًدبم فؼبلیت پػٍّكی کِ ثِ تهَیت قَضا ضؾیسُ ،ثبقس.
 .6خبهؼِالعّطا(ؾالماهللػلیْب) :خبهؼِ؛

 .7قَضای ترههی پػٍّف :قَضا؛
 .8هؼبًٍت پػٍّكی :هؼبًٍت.
هاده  )2اّساف
 .1ؾبهبًسّی فؼبلیتّبی گطٍُّبی ػلوی پػٍّكی؛
 .2ظهیٌِؾبظی ثطای گؿتطـ ٍ تؼویك زاًف زض حَظُ هأهَضیت پػٍّف؛
 .3پبؾربَیی ثِ ًیبظّبی اؾبؾی خبهؼِ ٍ ًظبم اؾالهی زض حَظُ هأهَضیت پػٍّف؛
 .4تمَیت ٍ تثجیت هطخؼیت ػلوی خبهؼِ زض تَلیس ٍ ػطضِ زاًفّبی اؾالهی زض ػطنِ ظًبى ٍ ذبًَازُ؛
 .5کبضآهسؾبظی زاًفّبی زیٌی زض هَاخِْ فؼبل ثب ًیبظّب ،چبلفّب ٍ پطؾفّبی ًَپسیس؛
 .6تطثیت ًیطٍی اًؿبًی هترهم ٍ ایدبز فضبی هٌبؾت خْت ضقس ٍ اضتمبی تَاًوٌسیّبی پػٍّكی آىّب؛
 .7تمَیت تَاى پػٍّكی زاًفآهَذتببى خبهؼِ ٍ ثْطُهٌسی اظ ظطفیت پػٍّكی آىّب.
هاده  )3ؾیبؾتّب
ً .1ظبمهٌس ؾبظی فؼبلیتّبی گطٍُّبی ػلوی ثط اؾبؼ هیعاى ؾبػبت هَظفی آًبى؛
 .2اّتوبم ثِ اهط ًیبظؾٌدی پػٍّكی ،آیٌسًُبطی ٍ ازثیبت ضٍظآهس زض حَظُّبی پػٍّكی هطتجظ؛
 .3هَاخِْ ػبلوبًِ ،ػویك ٍ اختْبزی ثب هؿبئل ٍ آضای اًسیكوٌساى؛
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 .4اّتوبم ثِ ّوكبضی ثب هطاکع ػلوی هؼتجط؛
 .5ضػبیت هؼیبضّب ٍ ضَاثظ ػلوی ٍ اّتوبم ثِ ضٍـّب ٍ اثعاضّبی ًَیي پػٍّكی؛
 .6اٍلَیت زازى ثِ خصة ٍ ثِ کبضگیطی ًرجببى ،اؾبتیس ٍ زاًفآهَذتببى خبهؼِ ػلوی حَظٍی.

فصل دوم :نحوه تشکیل ،وظایف و اختیارات گروهها
هاده  )4ایدبز ،اًحالل ٍ یب ازؿبم گطٍُّبی ػلویپػٍّكی ثٌب ثِ پیكٌْبز هؼبًٍت ٍ تأییس هسیط خبهؼِ اًدبم هیگیطز.
تبصره :ػٌَاى ٍ اّساف گطٍُ ػلویپػٍّكی ثبیس هتٌبؾت ثب هأهَضیتّب ٍ اٍلَیتّبی خبهؼِ زض چبضچَة اؾبؾٌبهِ خبهؼیِ
ثبقس.
هاده ٍ )5ظبیف گطٍُّبی ػلویپػٍّكی
 .1اًدبم پػٍّفّبی ثٌیبزی ،کبضثطزی ٍ ضاّجطزی؛
 .2تألیف ،تطخوِ ٍ ٍیطایف کتت ،ضؾبلِّب ٍ همبالت؛
ً .3یبظؾٌدی پػٍّكی ٍ تؼییي اٍلَیتّبی پػٍّكی؛
 .4ثطگعاضی ًكؿتّب ،کطؾیّب ٍ ّوبیفّبی ػلوی هلی ٍ فطاهلی؛
ّ .5وكبضی زض تسٍیي ًظبم خبهغ ٍ اؾٌبز ضاّجطزی ٍ ثطًبهِّبی ثلٌس هست ،هیبىهست ٍ کَتبُهست پػٍّكی خبهؼِ؛
 .6اضتجبط هؿتوط ثب اؾبتیس حَظُ ٍ زاًكببُ زض هَضَػبت ترههی هطتجظ ،زض چبضچَة ضَاثظ ٍ همطضات؛
 .7ثِکبضگیطی اؾتؼسازّب ٍ تَاًوٌسیّبی پػٍّكی عالة ٍ اؾبتیس خبهؼِ؛
 .8ایدبز ٍ گؿتطـ فضبی تحمیك ٍ پػٍّف زض خبهؼِ ٍ ّوكبضی زض ثطًبهِضیعی ٍ اًدبم هَظفی پػٍّكی.
هاده  )6گطٍُّبی ػلویپػٍّكی ظیط هدوَػِ هؼبًٍت ثَزُ ٍ اظ اػضبی ظیط تككیل هیقًَس.
 .1هسیط گطٍُ؛
 .2زثیط گطٍُ؛
 .3ؾِ ًفط ػضَ گطٍُ.
تبصره :اػضبی گطٍُّب اظ هیبى نبحتًظطاى ثِ پیكٌْبز هسیط گطٍُ ٍ تأییس هؼبًٍت ثطای هیست زٍ ؾیبل تؼیییي ٍ هٌهیَة
هیگطزًس ٍ اًتربة هدسز آًْب ثالهبًغ هیثبقس.

هدیر گروه
هاده  )7هسیط گطٍُ اظ هیبى نبحتًظطاى ثِ پیكٌْبز هؼبًٍت پػٍّف ٍ تأیییس هیسیط خبهؼیِ ثیطای هیست زٍ ؾیبل تؼیییي ٍ
هٌهَة هیگطزز ٍ اًتربة هدسز ٍی ثالهبًغ هیثبقس.
هاده  )8قطایظ اذتهبنی احطاظ هسیطاى گطٍُّب
 .1زاقتي زاًفًبهِ هؼتجط زض ضقتِ ترههی گطٍُ ٍ یب اقتْبض ثِ ترهم زض ظهیٌِ فؼبلیت گطٍُ؛
 .2زاضای حسالل زٍ اثط پػٍّكی ٍ زٍ همبلِ ػلوی پػٍّكی هؼتجط هٌتكط قسُ ٍ هطتجظ ثب هَضَع گطٍُ.
تبصره :حسالل یكی اظ همبالت ػلوی هیثبیؿت زض هدالت ػلوی ذبضج اظ خبهؼِ هٌتكط قسُ ثبقس.
2

هاده ٍ )9ظبیف هسیط گطٍُ
 .1اًدبم هَظفی پػٍّكی زض ػٌبٍیي پیكٌْبزی گطٍُ پؽ اظ تهَیت قَضا؛
 .2ثطضؾی ،اضظیبثی ٍ اضظـگصاضی عط ّب ٍ آثبض پػٍّكی؛
 .3اثالؽ ثطًبهِّب ،ضَاثظ ٍ همطضات ٍ قط ٍظبیف ثِ پػٍّكبطاى؛
ً .4ظبضت ثط حؿي اخطای عط ّبی پػٍّكی ٍ ههَثبت قَضا؛
ً .5یبظؾٌدی ٍ پطٍغُیبثی ثطای گطٍُ زض چبضچَة ضَاثظ ٍ همطضات؛
 .6تمَیت هٌبثغ ػلوی گطٍُ ٍ ضٍظآهسؾبظی آى؛
 .7پیكٌْبز زػَت اظ نبحتًظطاى ٍ هحممبى ثطای ّوكبضی ثِ هؼبًٍت پػٍّف؛
 .8ثطضؾی ٍ اػالم ًظط ثِ قَضا زض ذهَل گعاضـّبی همغؼی هدطیبى عط ّب ٍ اًدبم پیگیطیّبی الظم؛
 .9اضایِ گعاضـّبی الظم زض اضتجبط ثب گطٍُ ٍ اذص هدَظّب ٍ هَافمتّبی هَضز ًیبظ گطٍُ؛
 .10پیكٌْبز ثطگعاضی ًكؿتّب ٍ ّوبیفّبی ػلوی هطتجظ ثب فؼبلیت گطٍُ؛
 .11پیكٌْبز ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ؾبالًِ گطٍُ ٍ اضائِ آى ثِ هؼبًٍت خْت ثطضؾی ٍ تأییس؛
 .12اًدبم ؾبیط اهَض هحَلِ اظ ؾَی هطاخغ شیطثظ؛
 .13کٌتطل ٍ ًظبضت ػلوی ثط اخطای پطٍغُّب ٍ عط ّبی تحمیمبتی پؽ اظ تهَیت قَضا؛
 .14تسضیؽ زض ضقتِ ترههی.
هاده ٍ )11ظبیف زثیط گطٍُ پػٍّكی
 .1ضؾیسگی ٍ پیبیطی اهَض ازاضی ٍ هبلی گطٍُ؛
 .2پیبیطی تككیل خلؿبت قَضای گطٍُ؛
 .3تٌظین ٍ اضؾبل زؾتَض خلؿبت قَضای گطٍُ؛
 .4تٌظین نَضت خلؿبت ،ههَثبت ٍ تهویوبت قَضا ٍ اضائِ ثِ هؼبًٍت خْت تأییس ٍ اثالؽ ٍ ییب اضخیبع ثیِ قیَضا زض
اخطای عط ّبی پػٍّكی خْت تهَیت؛
ٍ .5یطاؾتبضی ازثی ٍ نَضی؛
 .6تبیپ گعاضقبت ػلوی.
هاده ٍ )11ظبیف اػضبی گطٍُ پػٍّكی
 .1اًدبم هَظفی پػٍّكی زض ػٌبٍیي پیكٌْبزی گطٍُ پؽ اظ تهَیت قَضا؛
 .2قطکت فؼبل زض خلؿبت قَضای گطٍُ؛
 .3هكبضکت زض ًیبظؾٌدی ٍ پطٍغُیبثی ثطای گطٍُ زض چبضچَة ضَاثظ ٍ همطضات؛
 .4هكبضکت زض تمَیت هٌبثغ ػلوی گطٍُ ٍ ضٍظآهسؾبظی آى؛
 .5پیكٌْبز زػَت اظ نبحتًظطاى ٍ هحممبى ثطای ّوكبضی ثِ هسیط گطٍُ؛
 .6ثطضؾی ٍ اػالم ًظط زض ذهَل گعاضـّبی همغؼی هدطیبى عط ّب خْت اضایِ ثِ هسیط گطٍُ زض نَضت اضخبع؛
 .7اضایِ گعاضـّبی الظم زض اضتجبط ثب گطٍُ؛
 .8پیكٌْبز ثطگعاضی ًكؿتّب ٍ ّوبیفّبی ػلویپػٍّكی هطتجظ ثِ هسیط گطٍُ؛
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 .9اًدبم ؾبیط اهَض هحَلِ اظ ؾَی هسیط گطٍُ.

فصل سوم :برناهه جلسات
هاده  )12خلؿبت ػبزی قَضای گطٍُ زض ّط هبُ یكجبض تككیل هیگطزز.
هاده  )13خلؿبت قَضای گطٍُ ثب حضَض اکثطیت اػضب ضؾویت یبفتِ ٍ ههَثبت آى ثب ضأی هَافك اکثطیت اػضبی حبضط زض
خلؿِ ٍ ثِ اهضبی هسیط قَضای گطٍُ ثطؾس ٍ یک ًؿرِ اظ نَضتدلؿبت خْت تأییس ثِ هؼبًٍت اضؾبل قَز.
تبصره :ازاضُ خلؿبت قَضای گطٍُ ثطػْسُ زثیط قَضا اؾت.
هاده  )14هسیط گطٍُ هیتَاًس اظ افطاز هترهم ثسٍى حك ضأی زض خلؿبت زػَت ثِ ػول آٍضز.

فصل چهارم :ارزیابی فعالیتهای گروهها
هاده  )15اضظیبثی فؼبلیتّبی هسیط ٍ اػضبی گطٍُّبی ػلوی زض زٍ هحَض «پػٍّكی» ٍ « اخطایی» ثِ قط ظییط نیَضت
هیپصیطز.
الف :فعالیتهای پژوهشی
 .1اخطای عط پػٍّكی زاذلی یب ذبضخی؛
 .2تألیف همبالت ػلویپػٍّكی ،ػلویتطٍیدی ٍ ترههی؛
 .3تهحیح کتبة ،گطزآٍضی ٍ تطخوِ ترههی؛
ّ .4وكبضی ػلوی زض کطؾیّبی ًظطیِپطزاظیً ،مس ٍ هٌبظطُ.
ب :فعالیتهای اجرایی
 .1هسیطیت گطٍُ پػٍّكی ًظیط ؾیبؾتگصاضی اخطایی ،ثطًبهِضیعیً ،ظبضت ٍ اضظیبثی ،تككیل خلؿیبت ،تیسٍیي ثطًبهیِ
ثَزخِ ،گعاضقبت ؾبظهبًی ،ثطضؾی اؾٌبز هبلی ٍ هَاضزی اظ ایي لجیل؛
 .2ؾطزثیطی ،هسیط هؿئَلی ٍ ػضَیت زض ّیأت تحطیطیِ هدالت ػلوی خبهؼِ؛
 .3کٌتطل پطٍغُ ٍ ًظبضت عط پػٍّكی؛
ٍ .4یطاؾتبضی ازثی ٍ نَضی؛
 .5تبیپ گعاضقبت ػلوی؛
 .6اضظیبثی/زاٍضی عط پػٍّكی ،کتبة ٍ همبلِ ػلوی؛
 .7ػضَیت زض قَضاّب ٍ کبضگطٍُّبی خبهؼِ؛
 .8ثطگعاضی کطؾی ٍ ًكؿت ػلوی.
ارزیابی فعالیتها
هاده  )16ؾمف ؾبػت هسیط ٍ اػضبی گطٍُ ثِ پیكٌْبز قَضا ٍ تأییس هؼبًٍت تؼییي هیگطزز.
هاده  )17تَظیغ ٍاحس فؼبلیتّبی اخطایی ٍ پػٍّكی ٍ آهَظقی اػضبی گطٍُّب ثِ قط ظیط هیثبقس.
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فعالیتهای اجرایی

فعالیتهای پژوهشی و آهوزشی

هسیط گطٍُ پػٍّكی

 30زضنس ظهبى ههَة

 70زضنس ظهبى ههَة

ػضَ گطٍُ پػٍّكی

 20زضنس ظهبى ههَة

 80زضنس ظهبى ههَة

جدول -1توزیع فعالیتهای اجرایی و پژوهشی اعضای گروه
هاده  )18خسٍل ٍاحس کبض پػٍّكی فؼبلیتّبی پػٍّكی ،آهَظقی ٍ اخطایی ثِ قط شیل هیثبقس
نوع فعالیت

عنواى فعالیت

شاخص سنجش

حجن

هحور فعالیت

عط پػٍّكی زاذلی

نفحِ

 2ؾبػت

زاذلی یب ذبضخی

عط پػٍّكی ذبضخی

نفحِ

تألیف همبالت

همبلِ ػلویپػٍّكی

نفحِ

ٍ 2احس

ػلویپػٍّكی ،ػلوی

همبلِ ػلویتطٍیدی

نفحِ

ٍ 1احس

تطٍیدی ٍ ترههی

همبلِ ػلویترههی

نفحِ

ٍ 0/5احس

تهحیح کتبة،

تحمیك ٍ تهحیح

نفحِ

ٍ 1احس

گطزآٍضی ٍ تطخوِ

گطزآٍضی

نفحِ

ٍ 1احس

ترههی

تطخوِ ترههی

نفحِ

ٍ 1/5احس

اضایِ کٌٌسُ

ٍ 100احس

ًبلس

ٍ 10احس

زاٍض

ٍ 10احس

اضایِ کٌٌسُ

ٍ 20احس

ًبلس

ٍ 5احس

زاٍض

ٍ 5احس

تسضیؽ

ؾبػت

ٍ 1.5احس

کبضگبُ

کبضگبُ

ؾبػت

ٍ 2احس

هسیطیت گطٍُ پػٍّكی

هسیط گطٍُ

-

ٍ 10احس

ؾطزثیط

هدلِ

ّیأت تحطیطیِ هدالت

هسیط هؿئَل

هدلِ

ٍ 20احس

ػلوی خبهؼِ

ّیأت تحطیطیِ

هدلِ

ٍ 10احس

اخطای عط پػٍّكی

پژوهشی و
آهوزشی

کطؾی ًظطیِ پطزاظیً ،مس
ٍ هٌبظطُ
اضایِ ًظطیِ ػلوی
کطؾی تطٍیدیً/كؿت
ػلوی
آهَظـ ػوَهی ٍ
ترههی

ؾطزثیطی ،هسیط
هؿئَلی ٍ ػضَیت زض

اجرایی

کٌتطل پطٍغُ ٍ ًظبضت

ٍ 3-1احس حؿت ؾغح
پػٍّف(ذطز ،کالى ،هلی)

ٍ 20احس -حساکثط 60
ٍاحس ثطای ّط قوبضُ

عط پػٍّكی

عط

ٍ 3احس

اضظیبثی/زاٍضی

عط پػٍّكی

نفحِ

0/3

تفهیلی عط

کتبة پػٍّكی

نفحِ

0/3

همبلِ ػلویپػٍّكی

نفحِ

0/3

عط پػٍّكی

پػٍّكی ،کتبة ٍ همبلِ
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هحور فعالیت

نوع فعالیت

ػلوی

عنواى فعالیت
همبلِ ػلویتطٍیدی ٍ
ترههی

شاخص سنجش

حجن

نفحِ

0/2

اضظیبثی/زاٍضی اخوبلی
عط پػٍّكی ،کتبة ٍ

کتبة ،همبلِ ٍ ...

خلس ،عط ٍ همبلِ

ٍ 4احس

همبلِ ػلوی
ػضَیت زض قَضاّب ٍ

قَضای ترههی

خلؿِ

ٍ 3احس

کبضگطٍُّب

کبضگطٍُ/کویتِ

خلؿِ

ٍ 2احس

هدطی ثطگعاضی

کطؾیً/كؿت

ٍ 10احس

ٍیطاؾتبضی ازثی ٍ

ٍیطاؾتبضی ازثی

نفحِ

ٍ 0/2احس

نَضی

ٍیطاؾتبضی نَضی

نفحِ

ٍ 0/15احس

تبیپ گعاضقبت ػلوی

تبیپ

نفحِ

ٍ 0/1احس

ثطگعاضی کطؾی ٍ
ًكؿت ػلوی

جدول -2واحد کار پژوهشی فعالیتهای پژوهشی و آهوزشی
هاده ّ )19طیک اظ هسیطاى ٍ اػضبی گطٍُّبی ػلوی هَظف ثِ اضائِ حسالل یک عط پػٍّكی یب  3همبلِ ػلویی زض عیَل
ؾبالًِ هیثبقٌس.
تبصره :زض نَضتی کِ حدن عط پػٍّكی ٍ فؼبلیتّبی اخطایی هسیط یب اػضب ثِ گًَِای ثبقیس کیِ اخیطای عیط زض عیی
یكؿبل اًدبم پصیط ًجبقس ،اهكبى اخطای عط زض حساکثط  2ؾبل ثب تهَیت قَضا اهكبى پصیط اؾت.
هاده  )21اػضبی گطٍُ هیتَاًٌس عط ّب ضا ثِ نَضت گطٍّی ثِ اًدبم ثطؾبًٌس ،زض ایي نَضت کبض ٍاحس ّطیک اظ اػضب ثیِ
تٌبؾت هیعاى فؼبلیت زض تْیِ هحهَل ًْبیی هحبؾجِ هیگطزز.
هاده  )21اهكبى خجطاى کبض ٍاحس اخطایی ثِ ٍاؾغِ کبض ٍاحس پػٍّكی ٍ آهَظقی اهكبىپصیط اؾت.
هاده  )22قبذم هسیطیت گطٍُ پػٍّكی ًیبظ ثِ اضایِ گعاضـ الساهبت ًساقتِ ٍ کبض ٍاحیس آى زض گیعاضـ فؼبلییت لحیبػ
هیگطزز.
هاده  )23زض نَضت ثجت اضبفِ کبض ،ؾمف کبض ٍاحس افطاز هطثَعِ افعایف هییبثس .افعایف اًدبم قسُ ثِ پیكیٌْبز هؼیبٍى ٍ
قَضا حؿت هَضز ثِ ؾمف فؼبلیت پػٍّكی یب اخطایی افعٍزُ هیگطزز.
هاده  )24کؿط کبض اظ هیعاى تؼییي قسُ ،اظ ؾمف کبض ٍاحس ػضَ ثِ ًؿجت اظ اهَض اخطایی ٍ پػٍّكی کؿط هیگطزز.
هاده  )25هؼبًٍت هَظف اؾت ثب ّوكبضی گطٍُّبی ػلوی  15ضٍظ پؽ اظ ّط فهل گعاضـ زلییك کیبض ٍاحیس ػضیَ ضا ثیب
کبضکطز آًبى ثطضؾی ٍ گعاضـ آى ضا ثِ قَضا ثب ضًٍَقت ثِ هسیط خبهؼِ اضایِ ًوبیٌس.
هاده  )26زض ثْوي هبُ ّط ؾبل فؼبلیتّبی پػٍّكی ٍ آهَظقی ؾبل ثؼس گطٍُ ٍ اػضبی آى تْیِ ٍ پؽ اظ ثطضؾیی زض گیطٍُ
ثِ تهَیت قَضا ضؾیسُ ٍ ثِ زفتط ثطًبهِضیعی ٍ اضظیبثی خْت ثطضؾی ٍ پیفثیٌی اػتجبض اضؾبل هیگطزز.
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هااده  )27فؼبلیتّبی پػٍّكی ٍ آهَظقی کِ تَؾظ ػضَ ذبضج اظ ههَثِ قَضا ٍ یب ثطای ؾبیط ًْبزّبی ذیبضج اظ خبهؼیِ
اًدبم هیپصیطز ،هَضز پصیطـ ٍالغ ًویقَز.
هاده  )28زض نَضتی کِ کبض ٍاحس اًدبم قسُ ّط یک اظ اػضب اظ هیعاى زض ًظط گطفتِ قسُ کوتط ثبقس ،هیثبیؿت زض ؾِ هبِّ
ثؼسی خجطاى گطزز.
هاده  )29زض نَضتی کِ هحهَل ًْبیی یب ًتبیح زض اضظیبثیّبی زٍضُای ،فؼبلیت پػٍّكی اظ کیفیت الظم ثط اؾیبؼ اضظییبثی
ًبظط ػلوی/اضظیبة ثطذَزاض ًجبقس ،قَضا ثط اؾبؼ خسٍل شیل السام هیًوبیس.

ردیف

ارزیابی

تصوین

1

پصیطـ ثب انالحبت کن

پصیطـ ثب اػوبل انالحبت ثب تؼییي کبض ٍاحس لبثل هحبؾجِ حساکثط تب  20کبض ٍاحس

2

پصیطـ ثب انالحبت هتَؾظ

3

پصیطـ ثب انالحبت کلی

پصیطـ ثب اػوبل انالحبت ثسٍى هحبؾجِ کبض ٍاحس

4

فبلس اػتجبض ػلوی

ػسم پصیطـ

پصیطـ ثب اػوبل انالحبت ثب تؼییي کبض ٍاحس لبثل هحبؾجِ زض ؾمف هَظفی حساکثط تب
 30کبض ٍاحس

جدول -3تصویوات شورا بر اساس نتایج ارزیابی
تبصره :زض نَضت ػسم پصیطـ هحهَل ًْبیی ،ثِ هسیط ثب ػضَ حساکثط یک فهل فطنت زازُ هی قَز تب اثط پػٍّكی اضتمیب
یبثس ٍ زض نَضتیکِ فؼبلیت پػٍّكی ثؼسی ًیع فبلس اػتجبض ػلوی ثبقس ،لطاضزاز ّوكبضی ٍی ذبتوِ هییبثس.

فصل پنجن :خرید خدهات پژوهشی
هاده  )31گطٍُ هیتَاًس ًؿجت ثِ اًؼمبز لطاضزاز زض عط ّبی پػٍّكی ههَة قَضا کِ ذبضج اظ تَاى ٍ ظهبى اػضیبی گیطٍُ
ثبقس ،زض چبضچَة لَاًیي ٍ همطضات خبهؼِ السام ًوبیس.
هاده  )31نالحیتّبی ػلوی ٍ اخطایی هدطیبى عط ّبی پػٍّكی هیثبیؿت ثِ تأییس قَضای پػٍّف ثطؾس.
هاده  )32حكالعحوِ پػٍّكبطاى پطٍغُای ثطاؾبؼ هجبلؾ کبضثْبی خبهغ ًطخّب ٍ زؾتوعزّب پطزاذت هیگطزز.
هاده ّ )33طگًَِ پطزاذت ثِ هدطی هٌَط ثِ تأییس ًبظط ػلوی ٍ قَضای گطٍُ هطثَعِ ٍ تبییس هؼبًٍت پػٍّف ذَاّس ثَز.
هاده  )34پطزاذت ّطگًَِ ٍخِ ثِ نَضت پیفپطزاذت زض لطاضزازّبی پػٍّكی هوٌَع هیثبقس.
تبصره :پطزاذت ٍخِ ثِ نَضت هطحلِای زض هَاضز تألیف ٍ تطخوِ کتبة اهكبى پصیط اؾت.
هاده  )35اًؼمبز ّطگًَِ لطاضزاز زض ذهَل هَضَع ایي زؾتَضالؼول هٌَط ثِ تأهیي اػتجبض هیثبقس.
ایي زؾتَضالؼول هكتول ثط  35هبزُ ٍ  7تجهطُ زض خلؿِ  ................هَضخ  ..............ثِ تهَیت ضؾیس ٍ اظ تبضید اثالؽ
تَؾظ هسیط خبهؼِ الظماالخطا هیثبقس.
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