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 های پژوهشیکارکرد اعضای هیأت علمی واحدمدل ارزیابی 

  1نبهیذ شیخبن

 2 نصاد فیروز ثختیبری

 وری دانشگبه صنعتی امیرکجیر عضو هیأت علمی پصوهشی مرکس تحقیقبت مهنذسی صنبیع و ثهره .1

 امیرکجیر فنبوری خودرو دانشگبه صنعتی یس پصوهشکذهو ری دانشکذه مهنذسی مکبنیک ستبد. ا2

 

 

 ذهیچک

ای ضذُ، اهب تَجِ کوتشی ثِ تحمیمبت کبسثشدی دس هسیش  دس دِّ اخیش ثِ گستشش تحمیمبت ثٌیبدی دس کطَس تَجِ ٍیژُ

ّب  ّب ٍ هشاکض تحمیمبتی دس داًطگبُ پژٍّطکذُتَسؼِ فٌبٍسی ضذُ است. دس ساستبی حل ایي هطکل ٍاحذّبی تحمیمبتی ضبهل 

استمبی کیفیت کبسکشد تحمیمبتی دس  اًذ. گستشش یبفتِ ٍ اػضبی ّیأت ػلوی ًیض دس ایي ٍاحذّب استخذام ٍ هطغَل ثِ کبس ضذُ

فٌبٍسی ٍ ّبی هفیذ ٍ هؤثش اػضبی ّیأت ػلوی تَاًوٌذ ٍ ضبیستِ است. تَسؼِ  ّب دس گشٍ فؼبلیت تَسؼِ فٌبٍسی دس داًطگبُ

ػلوی  اػضبی ّیأت .ثْجَد جبیگبُ کطَس دس جْبى دس ایي صهیٌِ هستلضم اًجبم تحمیمبت کبسثشدی ٍ تمبضبهحَس جذی است

ّب اًجبم  تشیي آى دٌّذ کِ هْن هستمش دس ٍاحذّبی تحمیمبتی، کبسّبی گًَبگًَی سا ثشای اًجبم ٍظبیف خَد اًجبم هی

ّبی هؤثش ٍ  ّب ثب تؼییي ٍ تذٍیي ضبخع ٌبٍسی است ٍ اسصیبثی هستوش کبسکشد آىّبی کبسثشدی تمبضبهحَس ٍ تَسؼِ ف پژٍّص

هفیذ ضشٍسی است. دس ایي همبلِ هذل جذیذی ثشای اسصیبثی کبسکشد اػضبی ّیأت ػلوی هستمش دس ٍاحذّبی تحمیمبتی عشاحی 

. یکی اص ًتبیج حبغل اص ایي اسصیبثی ػٌَاى ًوًَِ ثشای ٍاحذّبی تحمیمبتی دس داًطگبُ غٌؼتی اهیشکجیش اجشا ضذُ است ٍ ثِ

ّبی هفیذ ٍ هؤثش اػضبی ّیأت ػلوی استفبدُ ٍ ثِ افضایص کبسایی  دّی هٌبست ٍ ضٌبسبیی فؼبلیت تَاًذ دس ّذایت ٍ جْت هی

عَس هؤثشی  ّبی تحمیمبتی داًطگبُ سا ثِ تَاًذ ثب ایجبد سلبثتی دسست، کیفیت ٍ کویت فؼبلیت ّب هٌجش ضَد، ّوچٌیي هی آى

ّب سا ضٌبسبیی ٍ دس سفغ ٍ اغالح  ضٌبسی افشادی کِ داسای کبسکشد هٌبسجی ًیستٌذ الذام ٍ ػلت افضایص دّذ ٍ دس جْت آسیت

 ّب تػویوبت جذی اتخبر کٌذ.  هطکالت هشثَط ثِ ػذم فؼبلیت آى

 ّیأت ػلوی پژٍّطی، اسصیبثی کبسکشد، هذل، کیفیت، آهَصش ػبلی.  :واشگبن کلیذی
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 مقذمه -1

سبل گزضتِ سضذ   پیطشفت ػلوی کطَس دس دُ

کِ  1404اًذاص  گیشی داضتِ ٍ دس ثشًبهِ چطنچطو

ّبی د ایشاى ستجِ ًخست دس ثیي کطَسلشاس ثَ

ًیض ستجِ  بٍسهیبًِ سا اص آى خَد کٌذ ٍ دس جْبىخ

 ،ثشًبهِ تش اصسبل صٍد 12هْن  ایي ،ثبضذخَثی داضتِ 

سفبًِ دس کبسثشد ػلن دس أاتفبق افتبد. هت 1392دس سبل 

دس ّوچٌیي ٍ  تَسؼِ فٌبٍسی ٍ تَلیذ هحػَل

ّبی  گشفتِ تَسظ سبصهبى ًجبمالوللی ا ّبی ثیي اسصیبثی

. ثشخَسداس ًیستجبیگبُ هٌبسجی اص ایشاى  ،هختلف

 هستلضم جْبى دس کطَس جبیگبُ ثْجَد ٍ فٌبٍسی تَسؼِ

 .است جذی تمبضبهحَس ٍ کبسثشدی ّبی پژٍّص اًجبم

ّب  دس داًطگبُ ّبی پژٍّطی یب تبسیس ٍاحذ تَسؼِ

هحَس ٍ ثب ّبی کبسثشدی تمبضب ثشای اًجبم پژٍّص

. ّبی حل ایي هطکل است تَسؼِ فٌبٍسی یکی اص ساُ

ّب  ٍلت ضبغل دس ایي ٍاحذ ت ػلوی توبمأاػضبی ّی

 پژٍّطیّبی  ی دس اًجبم ٍظبیف ایي ٍاحذهؤثشًمص 

 تذٍیي ٍ تؼییي ثب ّب آى کبسکشد هستوش اسصیبثی. داسًذ

است. اسصضیبثی  ضشٍسی هفیذ، ٍ هؤثشّبی  ضبخع

 ای پیچیذُ است. اػضبی ّیأت ػلوی ٍظیفِ کبسکشد

اًجبم  ثشایٍاحذّبی پژٍّطی  ت ػلویأّی اػضبی

ّبی  ٍظبیف هحَلِ الذاهبت صیبدی اص جولِ اًجبم عشح

ٍ  پشٍپَصالداخلی، ًَضتي ّبی  غٌؼتی، اًجبم عشح

 گشفتي ثشایداًطگبُ اص ثشگضاسی جلسبت هکشس ثب خبسج 

، همبالت ّب ّبی تحمیمبتی، اًتطبس کتت، گضاسش عشح

 هؼتجش داخلی ٍ خبسجی ٍ همبالت کٌفشاًسی، ساٌّوبیی

تحػیالت تکویلی، تذسیس ٍ ّبی  ًبهِ پبیبىدسثبسُ 

بى اص آً کبسکشددٌّذ کِ اسصیبثی  سا اًجبم هی غیشُ

  . پیچیذگی صیبدی ثشخَسداس است

 کبرکردمذیریت 

اسصضیبثی اص دیشثبص دس حَصُ آهَصش ػبلی ٍجَد 

داضتِ ٍ یکی اص کبسکشدّبی هْن هذیشیت داًطگبّی 

تشیي هٌجغ ٍ  هْنّب  هٌبثغ اًسبًی دس سبصهبى .]1[است

تشیي  دس هشاکض آهَصش ػبلی، اػضبی ّیأت ػلوی هْن

سٍ  . اص ایي]2[ضًَذ هیتشیي سکي هحسَة  ٍ گشاى

آًبى یکی اص ػَاهل هْن سبصهبى ٍ اص  کبسکشداسصضیبثی 

حفظ، تَسؼِ  ثشایاغلی هذیشاى ّبی  هسئَلیت

هغبلؼبت  ، ثٌبثشایي]3[است ای ٍ استمبی اػضب حشفِ

هشثَط ثِ حجن کبسی اػضبی ّیأت ػلوی ثب تَجِ ثِ 

ٍسی ٍ ثبصدّی آًبى  تَاى ایي لطش ٍ تؼییي هیضاى ثْشُ

اػضبی ّیأت  کبسکشد. اسصضیبثی ]4[است اّویت سایدا

ّش سبصهبًی داسای  ای است ٍ ػلوی ٍظیفِ پیچیذُ

 است کِ اص آى اًتظبس کبسکشدًَػی سیستن هذیشیت 

س صهیٌِ هذیشیت سشهبیِ سٍد اّذافی هْن سا د هی

ٍسدُ سبصد. ایي اّذاف ػجبستٌذ اص: ثشاًگیختي اًسبًی ثشا

هغلَة، کوک ثِ افشاد دس  کبسکشدافشاد دس جْت 

، کبسکشدیطبى، ایجبد فشٌّگ ّب جْت گستشش هْبست

ست، ا تؼییي ایٌکِ چِ کسی هستحك استمب

داسًذ ٍ  یضؼیف کبسکشدگیشی دسثبسُ افشادی کِ  تػوین

کست ٍ کبس دس آى ساّکبسّبی کوک ثِ اجشای 

 .]5[سبصهبى

هٌبثغ  کبسکشدّش سبصهبًی، تبثغ  کبسکشداص عشفی 

ثب هٌبثغ، اهکبًبت ٍ ّب  ى سبصهبى ٍ تؼبهل آىاًسبًی آ

 کبسکشد ،هَجَد دس سبصهبى است. اص سَی دیگش فٌبٍسی

ست. تَاًبیی ّب هٌبثغ اًسبًی، تبثغ اًگیضش ٍ تَاًبیی آى

هٌبثغ اًسبًی خَد تبثغ داًص ضغلی ٍ هْبست دس 

ّبی  کبسثشد داًص هزکَس دس اًجبم ٍظبیف ٍ فؼبلیت

ّب  اًسبًی، تبثغ اًگیضش آىضغلی است. اًگیضش هٌبثغ 

کٌٌذ.  هی ٍ ضشایظ ٍ هَلؼیتی است کِ دس آى کبس

ي تَاثغ اص عشیك ، فشایٌذی است کِ ایکبسکشدهذیشیت 

ضًَذ. ثِ ثیبًی دیگش،  هی کبس گشفتِ آى دس سبصهبى ثِ

ّن پیَستِ اص  ای ثِ هجوَػِ کبسکشد،هذیشیت 

ٍ الذاهبتی است کِ اص عشیك توشکض ثش ّب  سیبست

 ضَد. هی فشدی، هَجت دستیبثی ثِ اّذاف کشدکبس

 کارکردارزیابی  
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، هؼیبسی ثشای سٌجص اثشثخطی کبسکشداسصیبثی 

 کبسکشدفشد اغالح ضَد،  کبسکشدسبصهبى است، اگش 

یک ، کبسکشدسبصهبى ًیض ثْجَد خَاّذ یبفت. اسصیبثی 

 :ػجبست اصفؼبلیت اسبسی ٍ هستوش هذیشیتی است ٍ 

ٍ هٌظن کبس افشاد دس استجبط ثب ًحَُ  هٌذ ًظبمسٌجص 

 پتبًسیلدس هطبغل هحَلِ ٍ تؼییي ّب  اًجبم ٍظیفِ آى

. ثِ ]6[است ثِ هٌظَس سضذ ٍ ثْجَدّب  هَجَد دس آى

سفتبس  عَس دائن ثِّویي دلیل است کِ هذیشاى 

ّب  کبسکٌبًطبى سا هَسد هغبلؼِ لشاس دادُ ٍ دس هَسد آى

غَست سسوی ٍ  ثِ کٌٌذ. فشایٌذ اسصیبثی، هی لضبٍت

ثش افضایص  یهستمیو ضَد ٍ تأثیش هی سسوی اًجبمغیش

 داسد.غیشُ حمَق، استمب ٍ تشفیغ، اًفػبل، اًتمبل ٍ 

هٌبثغ اًسبًی ٍ هیضاى  کبسکشدهٌظَس آگبّی اص ًتبیج  ثِ

کبسایی آًبى، ضشٍسی است کِ هٌبثغ اًسبًی هَجَد دس 

مبط ، ثب ضٌبخت ًضَد. ثِ ایي تشتیتسبصهبى اسصیبثی 

سبصی ٍ ثبلٌذگی  لَت ٍ ضؼف هٌبثغ اًسبًی، الذاهبت ثِ

هٌظَس دستیبثی ثِ اّذاف سبصهبًی  ًیشٍی اًسبًی ثِ

 پزیشد. هی غَست

 ػجبست کبسکشدثشًبهِ پَیبیی اسصیبثی ّبی  ٍیژگی

 اص: است

 ثیبى اّذاف 

 کبسکشد ثبصخَس 

  کبسکشداغالح 

یکی اص الضاهبت اسبسی دس ثشًبهِ  هؤثشگزاسی  ّذف

 کبسکشدگیشی  ثَدُ ٍ هجٌبیی ثشای اًذاصُ کبسکشداسصیبثی 

گزاسی یکی اص  ٍ دسیبفت ثبصخَس است. ّذف

 است. ثبصخَس کبسکشدهغلك ثشای ثبصخَس ّبی  ضشٍست

 ،، ضشٍسی استّب گزاسی کیفی ثشًبهِ ًیض ثشای ّذف

ِ ث ًسجتدّذ تب  ایي اهکبى سا هیصیشا ثِ کبسکٌبى 

ًمبط لَت ٍ ضؼف  چگًَگی اًجبم اهَس آگبّی یبثٌذ ٍ

 کوکّب  خَد سا ثبص ضٌبسٌذ. ّوچٌیي ثِ آى کبسکشد

تؼییي کٌٌذ. سا دسستی ّبی  کٌذ تب ّذف هی

تَاًذ اثضاس لذستوٌذی  ّب هی گزاسی هؤثش ثشًبهِ ّذف

 .]7[ثبضذ ّب آى کبسکشدثشای افضایص اًگیضُ کبسکٌبى ٍ 

 ارزیبثیهبی  شبخص

هختلف ٍ هتٌَع  ،اسصیبثی هطبغلّبی  ضبخع

ّبی خبظ خَد سا داسًذ. اص  ّستٌذ ٍ ّش یک ٍیژگی

 ّبی ٍیژُ ای اص ضبخع تَاى هجوَػِ سٍ ّشگض ًوی ایي

ذ ٍ ثتَاى اص ضٌسا تؼییي کشد کِ ػوَهیت داضتِ ثب

کبسکٌبى دس ّش ضغلی  کبسکشدثشای اسصیبثی ّب  آى

یی کِ ثشای ّب عَس کلی ضبخع کشد، اهب ثِاستفبدُ 

داسای ضًَذ ثبیذ  هی کبس ثشدُ ثِ کبسکشداسصیبثی 

 دسستیدلت، ّب  آى کبسگیشی ثِثبضٌذ کِ  ّبیی ٍیژگی

ٍ اثشثخطی فشایٌذ اسصیبثی سا افضایص دّذ. ایي 

 :]8[ػجبستٌذ اص  ّب ٍیژگی

 گیشی ضبخع دس  یؼٌی اًذاصُ لبثل اػتوبد ثبضذ؛

هتفبٍت کن ٍ ثیص ًتبیج یکسبًی سا ّبی  صهبى

ای  گًَِ . ّوچٌیي ضبخع ثبیذ ثِپذیذ آٍسد

افشاد یب تَسظ گیشی آى  ثبضذ کِ اًذاصُ

ف، تأثیشی دس ًتبیج هختلّبی  سٍش

 ًذاضتِ ثبضذ. آهذُ دست ثِ

 هیبى کبسکٌبى  کبسکشدیی کِ اص ًظش ّب تفبٍت

اص  ّب تطخیع دادُ آى ثبػث ٍجَد داسد،

 .ضَدیکذیگش 

 ذی ضغل لذست تأثیشگزاسی ثش آى سا هتػ

گیشی  داضتِ ثبضذ. اص آًجب کِ ثب اًذاصُ

خَاّین تَاى ٍ کبسایی فشد  ّبی ٍیژُ هی ضبخع

ضبخػی سا اًتخبة کٌین کِ  پس ،سا ثسٌجین

 تحت کٌتشل ثبضذ.

  ِضًَذ لبثل  هی آى اسصیبثی ثبثشای کسبًی ک

لجَل ثبضذ. ایي اهش کِ کبسکٌبى ثبٍس داضتِ 

دسست ّبی  ضبخع ثشهجٌبی سکشدضبىکبثبضٌذ 

اص اّویت  ضَد هی ای اسصیبثی هٌػفبًِ ٍ

 ثشخَسداس است. ثسیبسی

  تَاًذ هؤثش  هی ٌّگبهی کبسکشدسیستن اسصیبثی

ٍالؼی کِ استجبط ّبی  ثبضذ کِ اص ضبخع

  استفبدُ ضَد. ،ثب ضغل داسًذ یهستمیو
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گزاساى ػلن ٍ فٌبٍسی  گزضتِ، سیبستّبی  دس سبل

ثِ لضٍم تَسؼِ تحمیمبت دس تَلیذ ػلن ٍ تَسؼِ 

ٍ الذام ثِ  داضتِ ای ٍیژُفٌبٍسی دس کطَس تَجِ 

اًذ ٍ دس ایي  کشدُتذٍیي ًمطِ جبهغ ػلوی کطَس 

ٍ تَسؼِ دس سبل  پژٍّصافضایص سْن  ثشایساستب 

ثَدجِ هشاکض دٍلتی  دسغذ یک، لبًَى اختػبظ 1386

کِ دس  اًذ سا ػولیبتی کشدٍُّطی پژّبی  ثِ فؼبلیت

 9762تؼذاد  1389 تب 1387ّبی  هجوَع دس سبل

لبًَى ّبی  ، دس چبسچَة فؼبلیتپژٍّطیاٍلَیت 

ثش تَسؼِ استجبط غٌؼت ٍ داًطگبُ، اسائِ ضذ  دسغذ یک

هیلیبسد سیبل  8300ثِ هجلغ پژٍّطی عشح  5247کِ 

ثِ تأییذ ًْبیی هؼبًٍت ػلوی ٍ فٌبٍسی سیبست 

اػتجبسات هشثَط  دسغذ اص 57سسیذ. ثیص اص  جوَْسی

ٍ دس اصای  پژٍّطیٍ هشاکض ّب  ثِ ایي لبًَى ثِ داًطگبُ

ػی تضسیك ضذ. ّوچٌیي دس سبل ضخ ّبی عشحاًجبم 

 اًجبم ضَسای ػتف )ػلَم، تحمیمبت، فٌبٍسی( ،1391

کطَس اختػبظ ّبی  کالى هلی سا ثِ داًطگبُّبی  عشح

عشح  16هیشکجیش ثب داد کِ دس ایي هیبى داًطگبُ ا

ًجبم ضتِ ٍ ثشای اکالى هلی فؼبلیت لبثل تَجْی دا

هٌظَس حل  ای ٍ ثِ جذی ٍ حشفِ پژٍّطیکبسّبی 

ّبی  هطکالت غٌؼت ٍ تَسؼِ فٌبٍسی دس صهیٌِ

اًذاصی  سیس ٍ ساُأهختلف کبسثشدی تبکٌَى الذام ثِ ت

ثب  ایي ساستب،. دس ]9[است کشدٍُاحذ پژٍّطی  33

، الذام ثِ جزة گًَبگَىبی پژٍّطی اًذاصی ٍاحذّ ساُ

ٍ استخذام اػضبی ّیأت ػلوی پژٍّطی دس ایي 

ت ػلوی پژٍّطی أّی اػضبیاست.  کشدٍُاحذّب 

اص  ثسیبسیاًجبم ٍظبیف هحَلِ الذاهبت  ثشایداًطگبُ 

داخلی، ًَضتي  ٍ ّبی غٌؼتی عشح اسائِجولِ 

داًطگبُ  ثیشٍى اصٍ ثشگضاسی جلسبت هکشس ثب پشٍپَصال 

، اًتطبس کتت، پژٍّطیّبی  عشح گشفتيثشای 

ّبی هؼتجش داخلی ٍ خبسجی ٍ  ّب، همبلِ گضاسش

ّبی  ًبهِ پبیبى ثشای کٌفشاًسی، ساٌّوبیی ّبی همبلِ

اًذ. دس  دادُسا اًجبم  ٍ غیشُتحػیالت تکویلی، تذسیس 

 کبسکشد اػضبیثشای ساٌّوبیی ٍ ثْجَد  ایي هیبى،

ی ثیي آًبى ّیأت ػلوی پژٍّطی ٍ ایجبد فضبی سلبثت

ّبی اعالػبتی هَسد ًیبص هذیشاى  ٍ ًیض تْیِ دادُ

آتی، ّبی  سیضی گزاسی ٍ ثشًبهِ سیبست ثشایداًطگبُ 

الًِ سب کبسکشدضشٍست عشاحی ٍ استمشاس ًظبم اسصیبثی 

ّیأت ػلوی پژٍّطی ثیص اص پیص احسبس  اػضبی

هذل جذیذی ثشای اسصیبثی  ثٌبثشایي. ]10[ضذ هی

دس ذّبی پژٍّطی عشاحی ٍ ت ػلوی ٍاحأّی یاػضب

عَس  . دس ایي همبلِ اثتذا ثِداًطگبُ اهیشکجیش اجشا ضذ

ضذُ  عشاحی ، سپس هذلکشدُاسصیبثی سا  کبسکشدکلی 

 ضَد. هی ًیض ًتبیج آى اسائِ پبیبىٍ دس  تطشیح

هیبت علمی  یاعضب کبرکردمذل ارزیبثی  -2

 واحذهبی پصوهشی

هشتجظ ثب  کبسکشدعشاحی هذل اسصیبثی  

ّبی  هطی خظ .است پژٍّطی داًطگبُّبی  هطی خظ

 ػجبستٌذ اص: پژٍّطی داًطگبُ اهیشکجیش دس حبل حبضش

 پژٍّص دس تَسؼِ فٌبٍسی 

 ِای ثشای تَلیذ ػلن پژٍّص کبسثشدی ٍ حشف 

 ِهحَس ای هسئلِ پژٍّص حشف 

 ِهحَس ای هطتشی پژٍّص حشف 

 ِجبیگبُ ػلوی  یای ثشای استمب پژٍّص حشف

 کطَس

فَق، هذل ّبی  هطی ثب تَجِ ثِ خظ ثٌبثشایي

ّیأت ػلوی ٍاحذّبی پژٍّطی ی اػضب کبسکشداسصیبثی 

( ًطبى دادُ ضذُ است. دس ایي 1عشاحی ٍ دس ضکل )

دستِ ضبخع  چْبس ثشهجٌبیاػضب  کبسکشدهذل 

دستبٍسدّبی فٌبٍسی، دستبٍسدّبی پژٍّطی، تذسیس 

 ضَد. هی اجشایی اسصیبثیّبی  ٍ هسئَلیت

 



 49، ثهبر و تبثستبن 85شمبره                                                                                                                                                رهیافت

5 

 
 هیأت علمی واحدهای پژوهشی اعضایکارکرد مدل ارزیاتی  :1شکل 

 هب نکبت مهم در امتیبزدهی ثه شبخص

پژٍّطی داًطگبُ ّبی  هطی ثب تَجِ ثِ خظ 

هذل اسصیبثی ّبی  اهتیبصات ضبخع ،غٌؼتی اهیشکجیش

 :صیش استثِ لشاس  کبسکشد

 الف. دستبوردهبی فنبوری

ّیأت ػلوی ٍاحذّبی پژٍّطی داًطگبُ دس  اػضبی

اًجبم هزاکشُ ٍ  هبًٌذاستجبط ثب تَسؼِ فٌبٍسی الذاهبتی 

 ٍ پژٍّطیعشح پشٍپَصال، ػمذ لشاسداد، اًجبم ًَضتي 

 داسًذ.دس ثشًبهِ خَد فشٍش هحػَل ٍ ثجت اختشاع سا 

عشاحی  ثشای اهتیبصدّی ثِ ایي کبسّبّبیی  هٌحٌی

 سا ًطبىّب  ( ایي هٌحٌی2است کِ ضکل ) ضذُ

 دّذ. هی

 

 
 ، عقد قرارداد و درآمد حاصل از انجام طرحپروپوزالمنحنی امتیازدهی ته  :2شکل 

اسصیبثی سا ثِ تفکیک ّبی  ( ًیض ضبخع1جذٍل )

 دّذ.  هی ًطبىّب  ضبخع
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 درآمدهای حاصل از انجام طرح و فروش محصول و ثبت اختراع قرارداد تحقیقاتی منعقد شده پروپوزال

 مذل ارزیبثی کبرکرد

ّبی اجشایی هسئَلیت  دستبٍسدّبی فٌبٍسی دستبٍسدّبی پژٍّطی تذسیس 

5/0ٍصى 3/0ٍصى  1/0ٍصى   1/0ٍصى    
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هیات علمی  کارکرد اعضایشاخص ارزیاتی  :1جدول 

 واحدهای پژوهشی

 ردیف دسته شبخص هب شبخص

 پشٍپَصالاًجبم هزاکشات ٍ ًَضتي 

دستبٍسدّبی 

 فٌبٍسی
1 

 ػمذ لشاسداد

 حبغل اص اًجبم عشح پژٍّطیدسآهذ 

 فشٍش هحػَل ٍ ثجت اختشاع

 بی هؼتجش خبسجی ٍ داخلیّ اًتطبس همبلِ دس هجلِ

دستبٍسدّبی 

 پژٍّطی
2 

 ّبی داخلی ٍ خبسجی اًتطبس همبلِ دس کٌفشاًس

 کتت هٌتطش ضذُ )تشجوِ ٍ تألیف(

 ّبی کبسضٌبسی اسضذ ٍ دکتشا ًبهِ ّذایت پبیبى

 ّب  داٍسی همبلِ

 ثجت اختشاع 

 تذٍیي استبًذاسد

 همبلِ ثشتش، سخٌشاًی کلیذی

 ّبی پژٍّطی سبصی یبفتِ تجبسی

 اخز جَایض تطَیمی

 همغغ کبسضٌبسی
 3 تذسیس

 همغغ کبسضٌبسی اسضذ ٍ دکتشا

سییس، هؼبٍى، هذیشگشٍُ، ػضَ ضَسای پژٍّطی 

 ٍاحذّبی پژٍّطی

ّبی  هسئَلیت

 اجشایی
4 

 سییس، هذیش، سشپشست آصهبیطگبُ

هذیش تحػیالت تکویلی، کبسضٌبسی اسضذ اسصیبثی 

 ٍ استمب

هذیش عشح کالى هلی، ػضَ کویتِ اجشایی عشح 

 کالى هلی

 
 

 
 توزیع نرمال ترمثنایتندی ارزیاتی  طثقه :3شکل

 دستبوردهبی پصوهشی: -ة

ت ػلوی داًطگبُ یأّ یدستبٍسدّبی پژٍّطی اػضب
دس ّش  Grant حعش هجٌبیسبلیبى صیبدی است کِ ثش 

ایي دستبٍسدّب  ضَد. اهتیبصّبی هی هحبسجِ یداًطگبّ
اختػبظ دادُ ضذُ دس عشح  هجٌبی اهتیبصّبیثش 

Grant ُاست داًطگب. 

 تذریس -ج

عَس ِ ث ت ػلوی ٍاحذّبی پژٍّطیاػضبی ّیأ
کبس تَسؼِ فٌبٍسی ٍ دستبٍسدّبی پژٍّطی ػوذُ ثِ 

ًیض ثِ ّب  هطغَل ثَدُ ٍ هوکي است تؼذادی اص آى
 هجٌبیتذسیس دس ّوبى داًطگبُ هجبدست ٍسصًذ. ثش 

تؼذاد ٍاحذ دسٍس تذسیس ضذُ دس همغغ کبسضٌبسی 
اهتیبص ثشای ّش  5/7ٍ  5ٍ تحػیالت تکویلی ضشایت 

 ٍاحذ هٌظَس ضذُ است.

 اجراییهبی  مسئولیت -د

ت ػلوی ٍاحذّبی پژٍّطی، ػالٍُ ثش أّی یاػضب 
ّبی  ، هوکي است دس هسئَلیتپژٍّطیاًجبم کبسّبی 

 ًیض هطبسکت داضتِ ثبضٌذ اجشایی ٍاحذّبی پژٍّطی
ًبهِ ثبس هَظف اػضبی ّیأت ػلوی  هجٌبی ضیَُکِ ثش 

دس داًطگبُ اهیشکجیش  1391پژٍّطی کِ دس سبل 
ّبی  احذّبی ایي هسئَلیتعشاحی ضذُ است، ٍ

سبل هطخع ٍ ثِ ّش ٍاحذ  پٌج  اجشایی دس ّش ًین
 .]10[گیشد  هی اهتیبص تؼلك

 ضرایت تعذیل -ـه

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اػضبی ّیأت ػلوی ٍاحذّبی 
پژٍّطی داسای ستجِ ػلوی هتفبٍت اص استبدی تب هشثی ٍ 
ًیض سَاثك کبسی هختلف دس داًطگبُ ّستٌذ، ثشای 

د اػضبی ّیأت ػلوی ٍاحذّبی پژٍّطی همبیسِ کبسکش
ّب ثش هجٌبی ستجِ  ثب یکذیگش الصم است کِ کبسکشد آى

ػلوی ٍ هیضاى سبثمِ کبس ثب استفبدُ اص ضشایجی تؼذیل 
سا ثب یکذیگش ّب  ضَد تب ثتَاى ثِ عَس ػبدالًِ کبسکشد آى

همبیسِ کشد. ایي ضشایت ثشهجٌبی ًظشات خجشگبى 
 اًذ. اسائِ ضذُ( 2پژٍّطی تؼییي ٍ دس جذٍل )

Aػبلی :   

Bخَة :  

Cلبثل لجَل : 

Dهتَسظ : 

Eضؼیف : 

Fغیشفؼبل : 
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: ضرایة تعدیل کارکرد اعضای هیأت علمی 2جدول 

 پژوهشی

 ضریت تعذیل سبثقه کبر مرتجه علمی ردیف

 1 سبل 8ثیص اص  استبد 1

 داًطیبس 2
 25/1 سبل 15تب  5

 18/1 سبل 15ثیص اص 

 استبدیبس 3

 54/1 سبل 10کوتش اص 

 43/1 سبل 20تب  10ثیي 

 33/1 سبل 20ثیص اص 

 هشثی 4

 82/1 سبل 10کوتش اص 

 67/1 سبل 20تب  10ثیي 

 54/1 سبل 20ثیص اص 

 

ي هذل اص تجضیِ ٍ دس ای کبسکشداسصیبثی  ثشای

تَصیغ ًشهبل استفبدُ ضذُ  تحلیل آهبسی ثشهجٌبی

 ثٌذی دس ضص عَس کلی عجمِِ ث ،(3است. ضکل )

دستِ هشتجظ ثب تَصیغ ًشهبل )هیبًگیي ٍ اًحشاف هؼیبس( 

ة، لبثل کِ ػجبستٌذ اص: ػبلی، خَ دّذ ًطبى هی سا

 . فؼبللجَل، هتَسظ، ضؼیف ٍ غیش

 سبزی مذل یبدهپ

سبصی هذل سا ثشای اسصیبثی  ایٌذ پیبدُفش ،(4) ضکل

  ت ػلوی ٍاحذّبی پژٍّطیسبالًِ اػضبی ّیأ کبسکشد

اثتذا دس همغغ  ،ایي ضکل ثشهجٌبیدّذ.  هی ًطبى

. ضَد هیخَاست دس کبسکشدهبِّ، اسسبل  صهبًی یک

 ّوِکِ دس آى  ای ٍیژُثشای ایي هٌظَس فشم 

ت ػلوی ٍاحذّبی پژٍّطی ّبی اػضبی ّیأ فؼبلیت

. پس اص ضَد هی گٌجبًذُ ضذُ، عشاحی ٍ اسسبل

ّب دس همغغ  دادُ دسستی، اثتذا ّب ّوِ گضاسشدسیبفت 

ثشسسی ضذُ  ،(عَس هؼوَل یک سبل صهبًی اسصیبثی )ثِ

ّش ػضَ  ضذُ کستت ٍ سپس ثِ هحبسجِ اهتیبصا

هذل  هجٌبیت ػلوی ٍاحذّبی پژٍّطی ثش أّی

ثٌذی ٍ  ضَد. پس اص جوغ هی ضذُ پشداختِ عشاحی

 کبسکشد، اسصیبثی اٍلیِ ػَاهلاختػبظ اٍصاى ًْبیی ثِ 
ػلوی ٍ ّبی  ضشایت تؼذیل ستجِ سپساًجبم ضذُ ٍ 

ًیض  سَاثك کبسی اختػبظ یبفتِ ٍ دس هشحلِ آخش

 .ضَد اسصیبثی پبیبًی اًجبم هی

 

 
 ت علمی واحدهای پژوهشیاعضای هیأکارکرد یند ارزیاتی : فرا4شکل 
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 سبزی نتبیج پیبده

( ًتبیج 3ج( ٍ جذٍل ) -4) الف( تب -4) ّبی ضکل

، اسصیبثی کبسکشداسصیبثی اٍلیِ  هجٌبیایي اسصیبثی سا ثش 

 پبیبًیثب احتسبة ضشایت تؼذیل ٍ اسصیبثی  کبسکشد

 ًطبى ت ػلوی ٍاحذّبی پژٍّطیاػضبی ّیأ کبسکشد

 دّذ. هی

 

 
 ت علمی واحدهای پژوهشیاعضای هیأکارکرد ارزیاتی اولیه  الف:-4 شکل

 

 
 تا احتساب ضرایة تعدیل هیأت علمی واحدهای پژوهشی ب: ارزیاتی اعضای -4شکل 
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 هیأت علمی واحدهای پژوهشی ج: ارزیاتی پایانی اعضای -4شکل 

، ایي هذل ثشای اسصیبثی ثیٌیذ هیعَس کِ  ّوبى

ت ػلوی ٍاحذّبی پژٍّص ػضَ ّیأ 23 کبسکشد

هبُ اص  ضصپیص اص  کن دستداًطگبُ اهیشکجیش )کِ 

گزسد( اجشا ضذُ است. اص  هی دس داًطگبُّب  فؼبلیت آى

 اضبدُ کشد:صیش تَاى ثِ هَاسد  هیاّن ًتبیج اسصیبثی 

ثِ  کبسکشدًتبیج اسصیبثی  ،الف( -4دس ضکل ) .1

تفکیک دستبٍسدّبی فٌبٍسی، دستبٍسدّبی 

اجشایی ًطبى ّبی  پژٍّطی، تذسیس ٍ هسئَلیت

احتسبة ضشایت دادُ ضذُ است. ایي ًتبیج ثذٍى 

ضَد،  هی عَس کِ هالحظِ . ّوبىّستٌذ تؼذیل

 یفؼبلیت اػضب ثیطتشیيضذُ  هذل عشاحی ثشهجٌبی

اًجبم  ،ّیأت ػلوی ٍاحذّبی پژٍّطی

کِ دس ایي  است دستبٍسدّبی فٌبٍسی ٍ پژٍّطی

داسای ثیطتشیي اهتیبص ٍ  Mهیبى ػضَ ّیأت ػلوی 

 .است کوتشیي اهتیبص داسای Vػضَ ّیأت ػلوی 

ػضَ  23 کبسکشدًتبیج اسصیبثی  ،ة( -4ل )ضک .2

سا ثب احتسبة ضشایت ّب  ٍّطکذُّیأت ػلوی پژ

ضَد کِ ػضَ  هی دّذ. هالحظِ هی تؼذیل ًطبى

داسای ثیطتشیي اهتیبص ٍ ػضَ  Mّیأت ػلوی 

داسای کوتشیي اهتیبص است، ٍلی  Vت ػلوی أّی

ت ػلوی ثبػث ضذُ دس اػضبی ّیأ اهتیبصّبی تؼذیل

ضذُ  الف( -4ًسجت ثِ ضکل )ّب  آىتغییش جبیگبُ 

 H ،I ،E ،K ،Cت ػلوی است ٍ اػضبی ّیأ

 اًذ. ّبی ثْتشی سا کست کشدُ ستجِ

 هجٌبیسا ثش  کبسکشدج( ًیض ًتبیج اسصیبثی  -4ضکل ) .3

 دّذ کِ ػجبستٌذ هی ثٌذی تَصیغ ًشهبل ًطبى عجمِ

 اص:

  ستجِ ػبلی: ّیأت ػلویM  

 ستجِ خَة: ّیأت ػلوی P ،L ،T 

  ستجِ لبثل لجَل: ّیأت ػلویU ،H ،J ، 

  ستجِ هتَسظ: ّیأت ػلویI ،D ،E ،K ،B ،C ،

R ،Q، G ،W ،S ،F ،A 

  ستجِ ضؼیف: ّیأت ػلویN ،O ،V 

 فؼبل:ستجِ غیش - 

ت ی ّیأضؼیف اػضب کبسکشدثب تَجِ ثِ ًتبیج  .4

 ثشایضٌبسی ضذُ ٍ  آسیت ثبیذ N ،O ،V ،ػلوی

ّب  سفغ ٍ اغالح هسبئل هشثَط ثِ ػذم فؼبلیت آى

 جذی اتخبر ضَد. ّبی تػوین
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ػبلی داضتِ،  کبسکشدکِ  Mّیأت ػلوی  ػضَ اص .5

 ػول آیذ.ِ تمذیش ٍ تطَیك ث

 p ،L  ٍT )ستجِ ػبلی( ٍ Mّیأت ػلوی اػضبی  .6

 .ستجِ خَة( ثشای استمب هٌبست ّستٌذ)

 گیری  نتیجه -9

ی ثِ گستشش ا ّبی اخیش، تَجِ ٍیژُ دس دِّ

ّب دس هسیش تَلیذ ػلن کطَس ضذُ ٍ  پژٍّص

ثخص  آهیض ٍ ثسیبس سضبیت دستبٍسدّبی آى هَفمیت

ػلت ًذاضتي  ثَدُ است، اهب دس ساستبی تَسؼِ فٌبٍسی ثِ

ساّکبس هٌبست، هَفمیت چطوگیشی حبغل ًطذُ است. 

تبصگی ٍاحذّبی پژٍّطی  دس ساستبی حل ایي هطکل ثِ

ّب  کض پژٍّطی دس داًطگبُّب ٍ هشا ضبهل پژٍّطکذُ

گستشش یبفتِ ٍ اػضبی ّیأت ػلوی ًیض دس ایي ٍاحذّب 

اًذ ٍ داًطگبُ غٌؼتی  استخذام ٍ هطغَل ثِ کبس ضذُ

سٍی  ّب پیص اهیشکجیش دس ایجبد ٍ سبهبًذّی آى

 ّبی کطَس ثَدُ است.  داًطگبُ

دس ایي همبلِ هذل جبهؼی ثشای اسصیبثی  ثٌبثشایي

ی ٍاحذّبی پژٍّطی ّیأت ػلو یاػضب کبسکشد

عَس ًوًَِ دس داًطگبُ غٌؼتی اهیشکجیش ِ عشاحی ٍ ث

 کبسکشدسبصی ٍ اجشا ضذُ است. دس ایي هذل  پیبدُ

دستِ ضبخع دستبٍسدّبی  چْبس ثشهجٌبی اػضب

فٌبٍسی، دستبٍسدّبی پژٍّطی، تذسیس ٍ 

ثب  ،ضَد. ػالٍُ ثش ایي هی اجشایی اسصیبثیّبی  هسئَلیت

 تَجِ ثِ ایٌکِ اػضبی ّیأت ػلوی ٍاحذّبی پژٍّطی

داسای ستجِ ػلوی هتفبٍت اص استبدی تب هشثی ٍ ًیض 

ثشای همبیسِ  ّستٌذ، سَاثك کبسی هختلف دس داًطگبُ

ّیأت ػلوی ٍاحذّبی پژٍّطی ثب  کبسکشد اػضبی

ستجِ ػلوی ٍ هیضاى  ثشهجٌبییکذیگش، ضشایت تؼذیلی 

عَس ِ سا ثّب  آىسکشد کبسبثمِ کبس عشاحی ضذُ کِ 

 کبسکشد اػضبیکٌذ. ثشای اسصیبثی  هی ػبدالًِ همبیسِ

ٍّطی اص تَصیغ ًشهبل ژّیأت ػلوی ٍاحذّبی پ

سا دس ضص عجمِ  کبسکشد اػضبکِ  ضذُ استاستفبدُ 

ػبلی، خَة، لبثل لجَل، هتَسظ، ضؼیف ٍ غیشفؼبل 

تَاًذ دس  هی اسصیبثیایي . یکی اص ًتبیج کٌذ هی اسصیبثی

ّبی  دّی هٌبست ٍ ضٌبسبیی فؼبلیت ت ٍ جْتّذای

اػضبی ّیأت ػلوی استفبدُ ضذُ ٍ ثِ  هؤثشهفیذ ٍ 

تَاًذ ثب  ّوچٌیي هیٍ  ضَدّب هٌجش  ی آىایافضایص کبس

 ّبی پژٍّطی حجن فؼبلیت دسست،ایجبد سلبثت 

عَس کیفی ٍ کوی افضایص دّذ. دس ایي ِ داًطگبُ سا ث

دی کِ داسای ضٌبسی افشا آسیتتَاى ثشای  ساستب هی

ی ٍ ّب سا ضٌبسبی هٌبسجی ًیستٌذ الذام ٍ ػلتکبسکشد 

ّب  دس سفغ ٍ اغالح هسبئل هشثَط ثِ ػذم فؼبلیت آى

 .کشدجذی اتخبر  ّبی تػوین

ت ی هیأاعضاهای  و رتثه : مقایسه امتیازها3جدول 

 کارکرددر طرح ارزیاتی  علمی واحدهای پژوهشی

 هیأت علمی پصوهشی

 مجموع امتیبزات

)پیش از احتسبة 

 ضرایت تعذیل(

 مجموع امتیبزات

)پس از احتسبة 

 ضرایت تعذیل(

 A  ّیأت ػلوی 

 B   ّیأت ػلوی

 C   ّیأت ػلوی

 D  ّیأت ػلوی

 E ّیأت ػلوی

 F  ّیأت ػلوی

 G  ّیأت ػلوی

 H  ػلویّیأت 

 I  ّیأت ػلوی

 J  ّیأت ػلوی

 K  ّیأت ػلوی

 L  ّیأت ػلوی

 M  ّیأت ػلوی

N ّیأت ػلوی
O ّیأت ػلوی 
P ّیأت ػلوی
Q ّیأت ػلوی
R ّیأت ػلوی
S ّیأت ػلوی
T ّیأت ػلوی
U ّیأت ػلوی
V ّیأت ػلوی
W ّیأت ػلوی
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ّبی  داًطگبُ ّوِاستفبدُ اص ایي هذل دس 

کبسکشد اػضبی هحَس ثشای اسصیبثی هستوش  پژٍّص

صیشا  ضَد، هی ٍّطی پیطٌْبدّیأت ػلوی ٍاحذّبی پژ

سجت ضٌبسبیی ًمبط ضؼف ٍ لَت کبسگیشی آى ِ ث

دس استجبط ثب جزة ّوکبسی ّذفوٌذ ثب  ٍیژُ اػضب ثِ

غٌؼت ضذُ ٍ دس ًتیجِ هَجت تمَیت استجبط ثخص 

 .ضَد هی ػلوی ٍ غٌؼتی کطَس
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Abstract:  

In recent decade, special attention is being paid to basic research for science production but less 

attention has been given to applied research for technology development. In order to solve this 

problem establishing and/or extending research centers in universities is planned and faculty members 

are hired to work at these centers. Performance improvement of universities in technology 

developments are based on useful and effective activities of faculty members of research centers. 

Conducting applied and demand-driven researches are prerequisites for technology developments in 

the country and improving its rank in the world in this area. Faculty members of the research centers 

perform various activities to do their duties, the main goals of their activities for developing 

technologies are applied demand-driven research and technology development. Therefore, continuous 

evaluation of their performances is necessary by developing useful and effective indicators. 

In this article a new model is designed for performance evaluation of faculty members of research 

centers, and as a case study the model is used to evaluate the performance of faculty members of 

research centers of Amirkabir University of Technology. One of the results of this evaluation can be 

used for appropriate directing and orientating and identifying the efficiency of faculty members of 

research centers in order to increase their efficiency. Additionally, this evaluation can increase the 

quality and the quantity of research activities by creating effective competition between faculty 

members. Also, this type of comparative studies can detect the weaknesses in performance of faculty 

members who do not have proper function in order to make necessary decision for solving related 

problems. 

Keyword: Faculty member of research centers, Performance evaluation, Model, Quality, Higher 

education 
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