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مقدمه

. علم و فناوری از عوامل زیر بنایی توسعه پایدار و پیش برنده جامعه دانش بنیاد است

.نقش علم و فناوری در افزایش قدرت رقابت اقتصادی کشورها و ایجاد رفاه پر رنگ تر شده است

.هرگونه برنامه ریزی توسعه ایی مستلزم  شناخت وضعیت کنونی  است



مقدمه

رار گرفتهو فناوری در سطح بین المللی به عنوان فرایندی رو به رشد مورد توجه قارزیابی بخش علم 

. است

ورها مشترک کشدر بیشتر ارزیابی از علم و فناوری در کشورهای دنیا متفاوت است، لیکن آنچه تجارب 

. استو فناوری های ارزیابی به منظور سنجش میزان رشد علم می باشد تعیین شاخص



فناوری-مفهوم علم 

چیست؟ علم 

فناوری چیست؟



فناوری-مفهوم علم 

معادل واژهعلمscienceاست .

 واژهscienceبرای علوم طبیعی به کار می رود.

دحتی تاریخ یا فلسفه را نیز در بر می گیرهمه مطالعات منظمی که علم نامیده می شود.

 علم به عنوان زیر مجموعه دانش(knowledge)

سعی دارد هدف علم توصیف، تبیین و پیش بینی روابطی است که به طور طبیعی رخ می دهد و

.اشیاء و رخدادها را بیازماید



واژهمعادلتکنولوژییافناوریTechnologyاستانگلیسیبه.

فاهداتحققیاخدماتیاکاالهاتولیددرکهاستفرایندهاییوروش هامهارت ها،تکنیک ها،مجموع

.می شوداستفادهعلمیتحقیقاتمانند

تعبیهاماشین هدرمی تواندیاباشد،دستاینازمواردیوفرایندهاتکنیک ها،دانشمی تواندفناوری

.کندفراهمراکارامکانآنها،عملکردازدقیقاطالعبدونتاشود

بهترزندگیرایبآنتبدیلوتغییرمنظوربهطبیعتبرسلطهبرایانسانهایفعالیتبرایندفناوری

فناوری-مفهوم علم 



فناوری-مفهوم علم 

تعاریف فناوری

اکثر پژوهشگران فناوری را کاربرد علم در جهت مرتفع کردن نیازهای زندگی انسان دانسته اند.

برخی عالوه بر علم، تجارب و مهارت های انسان را نیز به مولفه های فناوری اضافه کرده اند.

ت و برخی تعاریف به عنصر سومی اشاره کرده اند و فناوری را مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار و دانش و اطالعا

.  مهارت ها معرفی کرده اند

تولید و فناوری مجموعه ای از دانش، ابزارها و فنون بر گرفته از علوم و تجربیات علمی است که برای توسعه، طراحی ،

.کاربرد محصوالت، فرایندها نظام ها و خدمات از آن ها استفاده می شود



درباره یقدقیاطالعاتجمع آوریبرایکهدارداشارهمندسامانروش شناسیبهعلممی پردازد؛طبیعیدنیایتبیینبهعلم

مونه،نبرای.می شوداستفادهفناورانهابزارهایازاطالعات،اینجمع آوریفرایندطولدر.می رودکاربهمشترکحقیقت

کاربهگیزنددرچیزهردرباره یخاصحقایقیمطالعه یبرایمی توانندکههستندزیست شناختیابزاریمیکروسکوپ ها

.روند

واژه یدوعنوانبهرادوایننیزخاطرهمینبهمی بریم،کاربهیکدیگرکناردررا–علموفناوری–این هادویهرما

وتوسعه،ازش،پردباکهاستانسانساختدنیایفناوریکهحالیدراستطبیعیدنیادانشعلم.می گیریماشتباههم معنی

.می شودتعیینمدیریت

فناوری-مفهوم علم 



فناوری-مفهوم علم 



مفاهیم سنجش، اندازه گیری و ارزیابی 

.با همدیگر هستندمرتبط و در عین حالمتفاوتمفاهیم گسترده، سنجش، اندازه گیری و ارزیابی سه مفهوم 

(ویگینز، )به یک تحلیل جامع و چند وجهی از عملکرد گفته می شود سنجش

( کرونباخ، )استفاده از فنون مختلف را شامل می شود و تاکید زیادی بر مشاهده عملکرد دارد سنجش



اندازه گیری

عمل اندازه گرفتن و مقیاس گیری

(فرهنگ معین)مقیاس کردن وزن یا طول و عرض و ارتفاع 

(ناظم االطباء)پیمایش کردن، گز کردن و تعیین طول و عرض و عمق 

(تاریخ بیهقی...)پیمودن، سنجیدن، مساحت کردن، کیل کردن و کشیدن، و 

ادامه ... ارزیابی مفاهیم سنجش، اندازه گیری و 



(1991،یگ)استمندبهرهویژگییکازمقدارچهشئیکیاشخصیککندمیتعریفکهفرایندی:گیریاندازه

ایصه هخصکمیبیانمنظوربهرویدادهایاافراد،اشیاء،بهارقامواعداددادناختصاصبرایکهقواعدی:گیریاندازه

.(1374نوروزی،)استمعینقواعداساسبرسنجشموردصفتبهعددیشاخصدادنگیریاندازه.رودمیکاربه

راهاآنازیصفاتکهایگونهبهاشیاءبهاعداددادننسبتبرایاستقواعدیگیرندهدربرگیریاندازه:گیریاندازه

.(1978نانالی،)دهدمینشانکمیتصورتبه

وگوناگونهایپدیدهدرآنمقدارکهاستویژگیخصیصه.داردترتیبونظمکهاستفعالیتیبیانگرقواعد

.استمتفاوتجوامع

ادامه ... ارزیابی مفاهیم سنجش، اندازه گیری و 



در مورد آن( Value judgment)یا داوری ارزشی کردن برای هر چیزی( value)ارزش تعیین: ارزیابی

مورد نظر فرایند نظام مند برای جمع آوری، تحلیل و تفسیر اطالعات است که تعیین می کند آیا هدف های: ارزیابی

(گی، )تحقق یافته اند یا در حال تحقق هستند و به چه میزانی 

میزان ارزیابی. فرایندی مشتمل بر سنجش و اندازه گیری است اما مفهوم داوری ارزشی را با خود دارد: ارزیابی

(.1381انی، اکبری، ابوالقاسمی و توزنده ج)پیشرفت پدیده مورد مطالعه در دستیابی به هدف های مورد نظر است 

ادامه... ارزیابی مفاهیم سنجش، اندازه گیری و 



ادامه... ارزیابی مفاهیم سنجش، اندازه گیری و 

:  تفاوت اندازه گیری با ارزیابی
داندازه گیری عمل سنجیدن و اندازه گرفتن است و داوری ارزشی را انجام نمی ده.

اندازه گیری کمی است و مقدمه ارزیابی است.

ارزیابی جامع تر از اندازه گیری است  .

ارزیابی عالوه بر جنبه کمی بر جنبه های کیفی رفتار تاکید می کند.

پردازدارزیابی پس از اندازه گیری بر اساس هدف و شرایط به تفسیر کیفی می .



فن سنجی 

.  فن سنجی از مباحث زیر مجموعه علم سنجی هست

ات مادی که مصنوع( مهندسی و تجربی)فن سنجی عبارت است از سنجش کمی کارکرد های انسانی 

. از دل آن بیرون آمده است

ت فنی اساس کار فن سنجی آن دسته از مدارکی است که کار کردهای انسانی را برای ایجاد مصنوعا

مثل پروانه ثبت اختراع. ثبت و ضبط می کنند



علم سنجی 

وتوزیعتولید،فرایندکیفیامکانحدتاوکمیتحلیلوتجزیهتوانمیراسنجیعلم:تعریف

برنامهمنظوربهندفرآیاینبینیپیشوتبیینتوصیف،وآنبرمؤثرعواملوعلمیاطالعاتازاستفاده

گروهی،فردی،ابعاددرپژوهشیوعلمینگریآیندهوآگاهیواعتالگذاری،سیاستریزی،

.دانستبین المللیوسازمانی

سنجیعلموداردداللتحوزهاینکارهایازبخشیبرسنجشکهاستآنازحاکیسنجیواژه

.کندمیدنبالراارزیابیبهرسیدن



اهداف علم سنجی

،تدوین سیاست ها و خط مشی های علمی و پژوهشی
،مطالعه ارتباطات علمی و تحلیل استنادی
،ارزیابی کمی و کیفی منابع و انتشارات علمی
عملکرد و تأثیر گذاری علمی،/ بررسی برون داد، بازدهی
،بهره وری مناسب از امکانات و توانمندی های موجود جهت پژوهش
،برقراری توازن میان بودجه و هزینه های پژوهشی
 علومبررسی شاخصه های رشد و توسعه
کشف روابط و الگوهای موجود میان دانشمندان، حوزه های پژوهشی، کشورها و…

ارزیابی صحیح و رتبه بندی پژوهشگران، مؤسسه ها، کشورها، مجالت تخصصی، موضوعات تخصصی و…
،سنجش و ارزیابی نوآوری های علمی
همکاری و مشارکت علمی، شبکه های هم تألیفی، بررسی انواع تقلب های علمی و سرقت علمی.

ادامه ... علم سنجی 



سنجیشاخص های علم 

.باشدکیفیتآنبیانگرکهدهندنشانهاییکمیتصورتبهراهاکیفیتتاکنندمیتالشپیوستهسنجیعلمپژوهشگران

.شوندمیشناخته”شاخص“عنوانباسنجیعلمدرکمّیمعیارهای

.آکادمیکهایمحیطدرافرادارتقاءومقایسهبندی،رتبهتأثیرگذاری،عملکرد،بررسی:ازاستعبارتهاشاخصاهمیت

قرارنجیسعلممطالعاتمبنایتوانندمی…ودولتیهایگزارشها،نامهپایاناختراع،ثبتهایپروانهها،کتابماننددیگرعلمیمنابع

.بگیرند

ادامه ... علم سنجی 



ادامه ... علم سنجی 

گیردمیقراربررسیمورددریافتیاستنادهایتعداداستنادیاثرگذاریشاخصدر:استناد.

شودمیتلقیاعتباردارایومهممدرکآنکنند،استنادمدرکیکبهآثاراززیادیتعدادهرگاه.

اجتماعیطارتباوذهنیارتباطوجوددهندهنشانبلکهنیست،کتابشناختیاطالعاتازایمجموعهتنهااستناد

.استاستنادشوندهواستنادکنندهنویسندهمیان



ادامه ... علم سنجی 

میأثیرتضریب.دهدمینشانراعلمیمجلهیکمقاالتبهاستنادمتوسطمیزانکهاستکمیتیتأثیرضریب

کیدر.خاصتحققیوعلمیحوزهیکدرمجلهیکعلمینفوذمیزاندادننشانبرایباشدمعیاریتواند

جملهاز.اشندبمیدیگرمجالتبهنسبتبیشتریاهمیتدارایباالترتأثیرضریبدارایمجالتعلمی،رشته

تأثیرضریبدارایمجالت.استخوداستنادیباشد،داشتهتأثیرضریببرمستقیمتأثیرتواندمیکهمواردی

استنادموردیشتربتر،پائینتأثیرضریبدارایمجالتمقاالتبامقایسهدرکهکنندمیمنتشررامقاالتیباالتر

.گیرندمیقرار



ادامه ... علم سنجی 

قوت ضریب تأثیرنقاط 

. ضریب تأثیر کمیتی است که می تواند شاخصی مناسب برای سنجش کیفیت مجالت باشد
یر در سال های بودن این ضریب امکان مقایسه مجالت مشابه در یک رشته را فراهم می آورد همچنین متغیر بودن ضریب تأثنسبی 

.مختلف می تواند رقابت ساز باشد و امکان سنجش عملکرد علمی افراد، مجالت و نهادهای تحقیقاتی را فراهم کند

تأثیرضعف ضریب نقاط 
مجالت دارای مقاالت مروری فراوان، ضریب تأثیر بیشتری دارند.
مجالت رایگان و یا دارای دسترسی آزاد ضریب تأثیر باالتری دارند.
 نه مقاالت رارا تعیین می کند و وضعیت مجالت ضریب تأثیر.
 شودسوگیری مجالت و نویسندگان اهمیت دادن زیاد به ضریب تأثیر می تواند باعث.
 نباشدرشته های گوناگون به یک اندازه کاربردی ضریب تأثیر ممکن است برای.
دوره دو ساله فاقد منطق کافی است و باعث نادیده گرفتن برخی مقاالت مهم می شود.
مقاالت استثنائی می توانند نتایج غیر واقعی ارائه دهند.
مجالت نمایه نشده فاقد ضریب تأثیر خواهند بود.



ادامه ... علم سنجی 

(CiteScore)سایتاسکور

استسالهچهارزمانیدورهدرمجالتاستنادیتاثیراندازه گیریبرایسادهشاخصیک.

می گیرد،نظردرکسرمخرجدرمقاالتتعدادمحاسبهدررا(فنیوپژوهشیومروری)مقاالتازخاصیانواعکهتاثیرضریبخالفبر

.می  گیردنظردرخودمحاسبهدررامقاالتانواعهمهشاخصاین

مقاالتIn pressازاجتناببرایbiasدرنشده اند،واردمجلهازشماره ایدرهنوزکهمقاالتیاستنادی،شاخصاینمحاسباتدر

.نمی گیردنظر

CiteScore(2019)=
سال2019,2018,2017,2016 در استناد تعداد
2019,2018,2017,2016 سال در مقاالت تعداد



ادامه ... علم سنجی 

SNIP( سنیپ)شاخص اسنیپ یا 

Source-Normalized Impact per Paper

یابیارزویژهبهورشته هامیاندرژورنال هامقایسهآنهدفوشدایجادالیدندانشگاهتوسطشاخصاین

دراستنادهالکتعداداساسبراستنادهابهوزندهیبارامتنیاستنادهایتاثیر.استایرشتهبینژورنال های

.کندمیگیریاندازهموضوعیحوزهیک



ادامه ... علم سنجی 

:پذیردمیتأثیرذیلعواملازشاخصاین

(کنندهاستنادرویکرد)دهندهاستنادمقاالترفرنس هایسیاههبهدادناهمیت:مخاطبعامل

مقالهکیاگرمثالعنوانبهمجلهآندراستفادهموردرفرنس هایمیزانگرفتننظردردهنده،استنادمجلهبهدهیوزن

.داشتخواهدm/1برابرارزشیدریافتیاستنادباشدرفرنسmدارای

میقرارتوجهموردنندهکاستنادمجلهرفرنس هایمیانگینبارامجلهیکاستناداتمیانگیناسکوپوسدرمنبعسازینرمالدر

.دهند



ادامه ... علم سنجی 

:روش محاسبه

 تناد کل استنادات دریافتی مقاله بر مقاالت قابل اس. ساله محاسبه می شود3مقاله چاپ شده در مجله در بازه زمانی هر داده های ابتدا

. شودتقسیم می 

 شود و سپس محاسبه می ساله 1۰های موجود در رابطه با پتانسیل مجله در دریافت استناد در دیتابیس برای یک بازه زمانی داده

.  شودمیانگین رفرنسهای مقاالت نیز محاسبه می 

 از تقسیم عدد به دست آمده از گزینه های یک بر دو عدد نرمال مورد نظر به دست می آیدSNIP= RIP/DCP



ادامه ... علم سنجی 

Immediately)فوریتشاخصفرمول index)

میزان.ودشمیاستفادهمجلهیکمقاالتاستنادسرعتتعیینمنظوربههرسالپایاندر:فوریتشاخصفرمول

.سالهمانطیدرمجلهایندرشدهمنتشرمقاالتتعدادبرتقسیمآخرسالدرمشخصمجلهبکاستنادات



ادامه ... علم سنجی 

اچشاخص

استنادبارhکمدستهکدامهربهکهویمقاالتازتعدادhازاستعبارتپژوهشگریکhشاخصتعریفطبق
استنادبارhحداقلهرکدامعلمی،کارسالnطیمحققیکشدهمنتشرمقاالتکلازمقالهhاگر.باشدشده

.استhشاخصدارایمحققآنباشد،کردهدریافت

مرزهایرشگستوپیشبرددرنقشیچهتنهاییبهپژوهشگرانازیکهرکهدهدمیپاسخپرسشاینبهاچشاخص
یککارحاصلبهاستنادهاشمارشازاستفادهباHشاخصاصلدردارند؟بشریدانشمختلفهایحوزهدرعلوم

.دهدمیامتیازویحیاتطولدرپژوهشگر



Citedاستنادعمرنیمه Half Life

کلرصددپنجاهشاهدتابرگشتعقببهبایدارزیابیسالازکهاستهاییسالتعداداستناد،عمرنیمهیاارجاعاتعمرنیمه

.باشیمارزیابیموردسالدرمجلهبهارجاعات

کاهشتسرعحقیقتدرودهدمینشانراباشدپذیرفتهصورتمجلهآنبهاستناداتکلازنیمیکهزمانیمدتشاخصاین

.کندمیبیانرامجلهبهارجاعاتمیزان

رودمیباالترمجلهارزشباشد،بیشترمجلهیکبهارجاعاتعمرنیمههرچهمجموعدر

ادامه ... علم سنجی 



متیوارزش-

یکدرراآنکهاستتأثیرضریبشدهاصالحشکلواقعدر.شدمعرفی2۰۰6سالدرموییجتوسطکهاستسنجیعلمشاخصهایازیکی

برسالهنجپدورهیکدرمجلهیکهایمقالهبهاستنادهاتعدادتقسیمآنمحاسبهنحوه.کندمیمحاسبهخاصموضوعیدروسالهپنجدوره

.کندمیگیریاندازهپژوهشموردحوزهکلدرهانسبتهمینباراحاصلعددکه.استزمانیدورههماندرمجلههمانهایمقالهتعداد

A=مجلهیکدرساله5دورهیکدراستناداتجمع

B=مجلهیکدرساله5دورهیکدرمنتشرهمقاالتجمع

C=ساله5دورهیکدرنظرموردموضوعیحوزهاستناداتکلتعداد

D=ساله5دورهیکدرموضوعیحوزهآندرمنتشرههایمقالهکلتعداد

ادامه ... علم سنجی 



ادامه ... علم سنجی 

Eigen)ارزشیجامعضریب factor)

استعلمیجامعهدرنشریهیکاعتبارواهمیتدهندهنشان.استنشریاتمخصوصویژهعامل.

توسطارجاعوخودبهنشریهارجاعفاکتورایمپکتخالفبرآنمحاسبهدراینکهتوجهقابلنکته
.شودمیمتمایزمختلف،نشریات

استعیف ترضمجلهیکاستناداتوزنازبیشترباالتررتبهبامجلهیکاستنادهایوزنفاکتورایگندر.

شودمیدادهارجاعآنهابهمهممجالتتوسطتناوببهکههستندمهممجالتیفاکتورایگندر



ادامه ... علم سنجی 

DIFیا MIFشاخص های

MIF: Mean Impact Factor
ضریب تاثیر متوسط مجله در یک رشته

DIF: Discipline Impact Factor
ضریب تاثیر رشته

ه در حووزه آن هدف از تعیین ضریب تاثیر رشته، مطالعه اهمیت مجالت اصلی و کلیدی در یک رشته علمی به کمک مقاالتی است ک
.روش محاسبه نیز مثل محاسبه ضریب تاثیر است. رشته منتشر می شود



ادامه ... علم سنجی 



ادامه ... علم سنجی 

آرجیاسشاخص

مقالهتاثیرصشاخبهبیشتروگیردمینظردربیشتررااندازهاساسبرسازینرمالخوددروندرامااستفاکتورایگنشبیه
.استشبیه

بلکهیرد،گنمینظردرمساویوزنیکدارایرااستناداتکلیهوکندنمیاکتفامجلهیکاستناداتتعدادبهتنهاشاخصاین
.باشدداشتهاستنادارزشبرمستقیمتأثیرتواندمیکنندهاستنادمجلهشهرتوپرستیژکیفیت،موضوعی،حوزه

استمشاهدهقابلاسکوپوسپایگاهدرشاخصاین.شودمیمحاسبهساله3زمانیبازهیکدر.



شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

  میالدی در آمریکا و اروپا 7۰و 6۰استفاده از شاخص های علم سنجی در ارزیابی پژوهش ها در دهه های

.آغاز شد

اربرد شاخص های علم و فناوری را می توان به عنوان آماره هایی که جنبه  های کمیت پذیر تولید، نشر و ک

.علم فناوری را اندازه می  گیرند، تعریف کرد

یزان شاخص های تحقیق و توسعه واحدهای کمی هستند که برای اندازه گیری عوامل معرف و مشخص کننده م

.  فعالیتهای  نطام های علمی به کار می روند



:  هدف شاخص ها 

 فناوری؛نظام علم و توصیف

 آن؛ شناخت ساختار

 فناوری؛درک بهتر و شناخت آثار سیاست ها بر نظام علم و امکان

شناخت تأثیر علم و فناوری بر وضعیت جامعه و اقتصاد.

ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 



:شاخص های ارزیابی بین المللی

  (نخستین گروه شاخص برای کشورهای در حال توسعه)شاخص های یونسکو

شاخص های یونسکو به دو گروه شاخص  های دروندادی و بروندادی تقسیم می شوند.

شاخص های تحقیق و توسعه، آموزش علم و فناوری  و خدمات علمی و فناورانه: شاخص های دروندادی.

 شاخص های کتاب سنجی و شاخص های ثبت اختراعات: شاخص های بروندادی.

ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 



:شاخص های بانک جهانی در توسعه علم و فناوری

 (درصد از کل صادرات)صادرات فناوری برتر

صادرات فناوری برتر بر حسب دالر

تعداد اختراعات ثبت شده اتباع خارج از کشور

 (درصدی از تولید ناخالص ملی)هزینه تحقیق و توسعه

ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

تعداد پژوهشگران

تعداد مقاله ها

صدور گواهی ثبت اختراع

صدور گواهی ثبت اختراع اتباع خارج از کشور

...



:سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا

میزان هزینه تولید ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه

نیروی انسانی تحقیق و توسعه

منابع تامین مالی هزینه های تولید ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه

 توسعههزینه تولید ناخالص داخلی در تحقیق و بخش های اجرایی اثر گذار در

هزینه های سرمایه گذاری در کسب و کارهای مرتبط با تحقیق و توسعه

اقتصادی -بودجه دولتی تخصیص یافته یا هزینه شده تحقیق و توسعه با هدف های اجتماعی

و...

ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 



:شاخص های ملی ارزیابی علم و فناوری
88/10/24مورخ 510مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی جلسه 

:مصوبه شورا در سه بخش

در سطح کشور: شاخص های کالن

در سطح سازمان ها و دستگاه ها: شاخص های خرد

رسیدن به شاخص به صورت تحلیلی و از طریق نظرخواهی از صاحب نظران: شاخص های کیفی
.  و مدیران علم و فناوری انجام می شود

ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 



فناوریهای کالن ارزیابی علم و شاخص

.کندمییینتعبخشاینبهمربوطهایسازمانودستگاههاازفراتروکلیبصورترافناوریوعلمارزیابیکالنهایشاخص

لمللیابینعرصهدرراآننسبیموقعیتوکشورفناوریوعلمبخشعمومیروندبایدهاشاخصاینبراساسارزیابی

:شاملکالنهایشاخص.کندمشخص

ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

 شاخص های ساختاری شاخص های انسانی

شاخص های عملکردی شاخص های مالی

شاخص های بهره وری



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

انسانیهای شاخصهای کالن ـ شاخص

و درصد کارشناسان پژوهشی از کل شاغالن تحقیقاتی7و 1

اتیو درصد تکنیسین های شاغل در تحقیقات از کل شاغالن تحقیق8و 1

و تعداد شاغالن تحقیقاتی برحسب استان های کشور9و 1

و تعداد و درصد محققان برحسب رشته تخصصی1۰و 1

و درصد رشد تعداد محققان11و 1

تعداد نیروهای پشتیبانی و خدماتی تحقیقات-1-12

تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت1و1

و تعداد کل شاغالن تحقیقاتی در یک میلیون نفر جمعیت2و1

و درصد محققان از کل شاغالن تحقیقاتی3و1

و درصد محققان مراکز دولتی از کل محققان4و 1

و درصد شاغالن تحقیقاتی مراکز دولتی از کل شاغالن تحقیقاتی5و 1

اتیهای مختلف تحقیقات از کل شاغالن تحقیقو درصد محققان در بخش6و 1



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

مالیهای شاخص-شاخص های کالن 

و درصد اعتبارات تحقیقات بنیادی از کل اعتبارات تحقیقاتی9و2

اتی های مختلف تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقو درصد اعتبارات بخش1۰و2

و رشد اعتبارات هر بخش

رسنل دفتری و درصد اعتبارات پشتیبانی تحقیقات به تفکیک عمرانی و پ11و2

خدماتی از کل اعتبارات تحقیقاتی

های پرسنلی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتیو درصد هزینه12و2

و کل هزینة مربوط به خرید و انتقال فناوری13و2

و کل درآمد حاصل از فروش و انتقال فناوری14و2

و کل اعتبارات تحقیقاتی1و2

و درصد رشد اعتبارات تحقیقاتی2و2

و درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی 3و2

درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از بودجه عمومی دولت-2-4

و درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی5و2

های تحقیقاتیو درصد درآمدهای تحقیقاتی از کل هزینه6و2

های تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی مصوبو درصد هزینه7و2

قیقاتیای از کل اعتبارات تحو درصد اعتبارات تحقیقات کاربردی و توسعه8و2



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

ساختاریهای شاخص-شاخص های کالن 

های اینترنترسانی علمی و مرتبط با شبکهای اطالعهای رایانهها و شبکهو تعداد پایگاه6و3

و نسبت مراکز تحقیقاتی در هر یک از گروههای تخصصی علمی به تفکیک7و3

و نسبت مراکز تحقیقاتی دولتی در هر یک از گروههای تخصصی علمی8و3

های تحقیقاتی و فناوریو تعداد پارک ها و شهرک9و3

های علمیو تعداد انجمن1۰و3

و تعداد مراکز تحقیقاتی1و3

اتیو نسبت مراکز تحقیق و توسعه به کل مراکز تحقیق2و3

یو نسبت مراکز تحقیقات علمی به کل مراکز تحقیقات3و3

قیقاتیو نسبت مراکز تحقیقاتی غیردولتی به کل مراکز تح4و3

مللیالهای اجرا شده به تفکیک ملی و بینو تعداد تفاهم نامه5و3



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

عملکردیهای شاخص-های کالن شاخص 

ایو تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب و فعال به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه1و4

.و تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد استفاده قرار گرفته است2و4

ایو تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه3و4

و درصد طرحهای تحقیقاتی بنیادی از کل طرحهای تحقیقاتی فعال4و4

و درصد طرحهای تحقیقاتی کاربردی و توسعه ای از کل طرحهای تحقیقاتی فعال5و4

تفکیکایرانی به و تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی و ترویجی و علمی و پژوهشی 6و4

خارجیو تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی 7و4



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

عملکردیهای شاخص-های کالن شاخص 

تعداد مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت کامل همایش های معتبر علمی داخلیو 8و4

و تعداد مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت کامل همایش های معتبر علمی خارجی9و4

و تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده1۰و4

و تعداد ارجاعات به مقاالت علمی منتشر شده11و4

و ناشران معتبر علمیمراکز تحقیقاتی و تعداد کتب علمی تخصصی تألیف شده و انتشار یافته توسط دانشگاهها و 12و4

و تعداد قراردادهای خرید و انتقال فناوری13و4

و تعداد قراردادهای فروش و انتقال فناوری14و4



وریهای بهرهشاخص-شاخص های کالن 

ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

و نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به صد نفر محقق7و5

و نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان8و5

ور و به کل نسبت کل اعتبارات تحقیقاتی به یک میلیون نفر جمعیت کش-5-9

جمعیت کشور

اتی مصوبو نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به طرح های تحقیق1۰و5

هره برداری و نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد ب11و5

قرار گرفته به کل طرحهای تحقیقاتی مصوب

و نسبت تعداد مقاالت منتشر شده به صد نفر محقق 1و5

قاتیو نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان و شاغالن تحقی2و5

پایان یافتهو نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد کل طرحهای تحقیقاتی3و5

و نسبت تعداد محققان به تعداد مراکز تحقیقاتی4و5

و نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد مراکز تحقیقاتی5و5

اتیو نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به تعداد مراکز تحقیق6و5



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

فناوریوعلمارزیابیخردهایشاخص

همباارآنهامقایسهنحوةوفناوریوعلمبخشبهمربوطسازمانهایودستگاههاارزیابیچگونگیفناوری،وعلمارزیابیخردهایشاخص

.شودمنجربخشدراینموجودسازمانهایودستگاههابندیرتبهبهنهایتدربایدهاشاخصاینبراساسارزیابی.کندمیمعین

 شاخص های ساختاری شاخص های انسانی

شاخص های عملکردی شاخص های مالی

شاخص های بهره وری



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

انسانیهای شاخص-خردهای شاخص

و تعداد محققان به تفکیک گروههای تخصصی و مدرک علمی1و1

و تعداد کل شاغالن تحقیقاتی به تفکیک گروههای تخصصی2و1

و تعداد کارشناسان پژوهشی3و1

های شاغل در تحقیقاتو تعداد تکنیسین4و1

و درصد شاغالن تحقیقاتی از کل کارکنان5و1

و دکتریو تعداد دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی به تفکیک مقاطع کارشناسی ارشد 6و1



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

و درصد کل اعتبارات تحقیقاتی از کل اعتبارات7و2

رسنل دفتری و درصد اعتبارات پشتیبانی تحقیقات به تفکیک عمرانی و پ8و2

خدماتی از کل اعتبارات تحقیقاتی

تیو درصد هزینه های پرسنلی از کل اعتبارات و از اعتبارات تحقیقا9و2

و درآمد حاصل از فروش و انتقال فناوری1۰و2

و کل اعتبارات تحقیقاتی1و2

و درصد اعتبارات دولتی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی2و2

و درصد اعتبارات غیردولتی تحقیقات از کل اعتبارات تحقیقاتی3و2

فکیکو درصد کمک ها و درآمدهای تحقیقاتی از کل اعتبارات تحقیقاتی به ت4و2

قیقاتیو درصد اعتبارات تحقیقات کاربردی و توسعه ای از کل اعتبارات تح5و2

و درصد اعتبارات تحقیقات بنیادی از کل اعتبارات تحقیقاتی6و2

های مالیشاخص-های خردشاخص



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

ساختاریهای شاخص-های خردشاخص

های مشترک تحقیقاتیو پروژهها و تعداد تفاهم نامه ها با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی برای انجام برنامه1و3

و تعداد رشته ها و گروههای علمی و تحقیقاتی به تفکیک2و3

(کانون های عالی تحقیقی نمونه)و تعداد قطب های تحقیقاتی 3و3

و تعداد مراکز تحقیقاتی4و3

های اینترنتو داشتن پایگاهها و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی علمی و ارتباط با شبکه 5و3

و تعداد کتابهای علمی و منابع اطالع رسانی6و3

و تعداد عناوین مجالت معتبر علمی داخلی و خارجی7و3

و داشتن ارزیابی درونی منظم8و3



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

عملکردیهای شاخص-های خردشاخص

و تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال1و4

.و تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد استفاده قرار گرفته است2و4

و تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به تفکیک بنیادی، کاربردی و توسعه ای3و4

و درصد طرحهای تحقیقاتی بنیادی از کل طرحهای تحقیقاتی فعال4و4

و درصد طرحهای تحقیقاتی کاربردی و توسعه ای از کل طرحهای تحقیقاتی فعال5و4

به تفکیکپژوهشی ایرانی و توعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی و ترویجی و علمی و 6و4

خارجیو تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی 7و4



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

عملکردیهای شاخص-های خردشاخص

و تعداد مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت کامل همایش های معتبر علمی داخلی8و4

تعداد مقاالت منتشر شده در مجموعه مقاالت کامل همایش های معتبر علمی خارجیو 9و4

و تعداد اختراعات و اکتشافات به ثبت رسیده1۰و4

و خارجتعداد قراردادهای تحقیقاتی اجرا شده با سایر مراکز علمی به تفکیک داخل و 11و4

.مشارکت دارندو تعداد اعضای هیئت علمی که در راهنمایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی 12و4

.و خارجی همکاری داشته اندتحقیقاتی داخلی و تعداد اعضای هیئت علمی که در انجام تحقیقات در سایر مراکز علمی و 13و4

.اندتعداد اعضای هیئت علمی و یا محققانی که برای انجام تحقیقات از سایر مراکز دعوت شده-4-14



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

های عملکردیشاخص-های خردشاخص

و تعداد کارگاههای علمی تخصصی برگزار شده15و4

های علمی برگزار شدهو تعداد گردهمایی16و4

و تعداد سخنرانی های علمی و جلسات مباحثه17و4

المللیو تعداد رتبه ها و افتخارات پژوهشی اخذ شده از جشنواره های علمی و پژوهشی ملی و بین18و4

و تعداد عناوین کتب و نشریات علمی منتشر شده19و4

و تعداد قراردادهای فروش و انتقال فناوری2۰و4



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

وریهای بهرهشاخص-های خردشاخص

و نسبت تعداد مقاالت منتشر شده به تعداد محققان1و5

و نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان و شاغالن تحقیقاتی به تفکیک2و5

و نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد کل طرحهای تحقیقاتی پایان یافته3و5

و نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی فعال به تعداد محققان4و5

.و نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته به طرح های تحقیقاتی مصوب5و5

اتی مصوببه کل طرحهای تحقیققرار گرفته و نسبت تعداد طرحهای تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد بهره برداری 6و5



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

فناوریهای کیفی ارزیابی علم و شاخص

ین پرسش ها به اپاسخ . مورد بررسی و پرسش قرار می دهد که تبیین کمی آنها دشوار یا غیر ممکن استرا ها و مقوالتی مؤلفه های کیفی شاخص

:ها عبارتند ازشاخصاین . آیدعلم و فناوری فراهم و مدیران باید به صورت تحلیلی و از طریق نظرخواهی از صاحبنظران 

.و میزان تطبیق تحقیقات انجام شده در کشور با هدف های برنامه های توسعه1

.فرآیند سیاستگذاری و تعیین راهبردهای علم و فناوری در کشور-2

.و کیفیت ساماندهی و سازماندهی ملی علم و فناوری3

.و کیفیت نظام اطالع رسانی علم و فناوری در کشور4

.المللی در زمینة علم و فناوریو توسعة ارتباطات بین5



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

فناوریهای کیفی ارزیابی علم و شاخص

.و میزان استفاده از نتایج تحقیقات در کشور6

.ایهای عمرانی و توسعهریزیو گسترش فرهنگ و روحیة تحقیق در کشور و میزان اعتقاد به استفاده از تحقیق در برنامه7

.و فناوریمیزان مشارکت دانشمندان و محققان کشوردر تصمیم گیری امور مربوط به علم و 8

.و نحوة مصرف بودجه های تحقیقاتی در کشور9

.و میزان ارائه خدمات و تسهیالت بخش دولتی در امور تحقیقاتی1۰

.کردن آنمنظور بومی و کیفیت انتقال فناوری از خارج به داخل کشور و انجام تحقیقات تطبیقی به 11

(.دانشگاهی و غیردانشگاهی) و ارتباط بخش صنعت با مراکز تحقیقاتی12



ادامه ... شاخص های ارزیابی علم و فناوری 

فناوریهای کیفی ارزیابی علم و شاخص

.میزان گرایش به مراکز تحقیقاتی غیردولتی و روند توسعه کمی و کیفی آنهاو 13

.و کیفیت مدیریت مراکز تحقیقات14

.و منزلت اجتماعی و رضایت شغلی دانشمندان و محققان15

.و کیفیت مجالت علمی و پژوهشی کشور16

.و کیفیت کتابهای علمی17

.المللیهای علمی و امکانات و تجهیزات مربوط جهت برگزاری همایشها در سطح بینو کیفیت همایش18

.و میزان توجه به ایجاد راهکارهای مناسب جهت جذب نخبگان و کاهش مهاجرت آنان19
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