محموعه امتیاز
شاخص های ارزیابی

مولفه های ارزیابی

امتیاز هر شاخص

استیجاری

15

مستقر در مراکز دولتی

10

مستقر در مراکز و سازمان های غیر دولتی

5

کتابخانه

5

برخورداری محل فعالیت متقاضی /نمایندگی

سالن مطالعه

2

از امکانات و تجهیزات الزم

سالن اجتماعات

3

کالس درس

5

تجهیزات ارسال پیام از طریق پیامک و شبکه های اجتماعی

6

وضعیت اسکان متقاضی /نمایندگی

هر مولفه
15

15

انتشار خبرنامه داخلی اعم از گاهنامه ،پیک خبری ،خبرنامه الکترونیکی،
گزارش ،کاغذ خبر

6

گستردگی مسیرهای ارتباطی و فعالیت های

تلفن گویا

5

اطالع رسانی

واحد روابط عمومی

6

پایگاه اینترنتی فعال

15

پست الکترونیک فعال

6

ایجاد آرشیو فعالیتهای نمایندگی ،مقاالت کنفرانس ها و مجالت منتشره
توسط نمایندگی برای دسترسی اعضای انجمن
برگزاری حداقل چهار جلسه هیئت مدیره در سال
وجود سازو کار مدون برای پیگیری اجرای مصوبات هیئت مدیره
تعداد جلسات تشکیل شده با حضور نماینده ستاد انجمن
ساختار سازمانی و شرح وظایف مدون
مدیریت داخلی

50

6
حداکثر  6امتیاز ( 1امتیاز به ازاء هر جلسه)
4
حداکثر  5امتیاز ( 2.5امتیاز به ازاء هر جلسه)
10

برخورداری از برنامه ساالنه مصوب هیئت مدیره در حوزه های آموزش،

حداکثر  10امتیاز ( 2.5امتیاز به ازاء برنامه های مدون اجرا شده

پژوهش ،اطالع رسانی و برگزاری همایش ها

در هر حوزه که بیش از  %80محقق شده باشد)

50

مدیریت داخلی

50
تعداد کمیته های علمی و تخصصی در نمایندگی

حداکثر  9امتیاز ( 1.5امتیاز به ازاء هر کمیته)

دستورالعمل ها و شیوه نامه های مدون برای تصمیم گیری در امور مالی و

ترکیب منابع انسانی نمایندگی

شفافیت مالی و قانونی

فعالیت های مختلف پژوهشی ،آموزشی ،پاسخگویی به مراجعان و برگزاری

حداکثر  6امتیاز ( 1امتیاز به ازاء هر دستور العمل و شیوه نامه

همایش ها

در دست اجرا)

برخورداری از هیئت علمی تمام وقت و پاره وقت (بر اساس قرارداد رسمی)

حداکثر  12امتیاز (  2امتیاز به ازاء هر عضو تمام وقت و  1امتیاز
20

به ازاء هر عضو پاره وقت)

تناسب کمی و کیفی منابع انسانی نمایندگی با شرح وظایف

8

سیستم حسابداری مکانیزه

4

برخورداری از سازوکارهای حسابرسی داخلی

4

دفاتر قانونی پلمپ شده

4

پرداخت حق بیمه پرسنل

4

ارائه اظهارنامه مالیاتی

4

20

حداکثر  10امتیاز ( 1.5امتیاز به ازاء هر اقدام برای جذب اعضاء
فعالیت های تبلیغاتی نماندگی برای جذب اعضاء

حقیقی و  2امتیاز به ازاء هر فعالیت انجام شده برای جذب اعضاء
حقوقی)

ارائه خدمات از طرف انجمن

حداکثر  15امتیاز ( 1.5امتیاز به ازاء هر خدمات آموزشی و
ارائه تخفیفات و سایر خدمات ویژه ارائه شده به اعضائ انجمن

25

کارگاه های هم اندیشی 2 ،امتیاز به ازاء خدمات پژوهشی و
مطالعاتی 2.5 ،امتیاز به ازاء همایش های علمی)

دوره ها یا کارگاههای آموزشی یک روزه یا کمتر از آن
برگزاری دوره ها یا کارگاههای آموزشی با بیش دوره ها یا کارگاه های آموزشی حداکثر تا یک ماه
از  10شرکت کننده

حداکثر  15امتیاز ( 1.5امتیاز به ازاء هر دوره)
حداکثر  14امتیاز ( 2امتیاز به ازاء هر دوره)

دوره ها یا کارگاههای آموزشی بیش از یک ماه و کمتر از یک سال

حداکثر  12امتیاز (  3امتیاز به ازاء هر دوره)

دوره ها یا کارگاههای آموزشی بیش از یک سال

حداکثر  9امتیاز ( 4.5امتیاز به ازاء هر دوره دارای مجوز)

50

پروژه های تحقیقاتی ،ارزیابی و ممیزی با
موضوع طرح پژوهشی یا مشاوره

تعداد پروژه های اجرا شده توسط نمایندگی
تعداد پروژه های اجرا شده با مشارکت نمایندگی
برگزاری کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی

حداکثر  25امتیاز ( 10امتیاز به ازاء هر پروژه محلی و  15امتیاز
به ازاء پروژه ملی)
حداکثر  10امتیاز (  4امتیاز به ازاء هر پروژه استانی و  6امتیاز به

35

ازاء هر پروژه ملی)
حداکثر  10امتیاز (  2امتیاز به ازاء هر رخداد با حضور اساتید و
دانشگاهیان)

تعداد کنفرانس /همایش های بین المللی ،ملی و منطقه ای برگزار شده توسط حداکثر  25امتیاز ( 8امتیاز به ازاء هر رخداد ملی و  15امتیاز به
نمایندگی

ازاء هر رخداد بین المللی)

تعداد کنفرانس /همایش های بین المللی ،ملی و منطقه ای برگزار شده با

حداکثر  10امتیاز ( 2امتیاز به ازاء هر رخداد ملی و  4امتیاز به

مشارکت نمایندگی

ازاء هر رخداد بین المللی)

حضور اساتید برتر و چهره های ماندگار داخلی و خارجی در کنفرانسهای

حداکثر  10امتیاز ( 2امتیاز به ازاء حضور هریک از اساتید مورد

برگزارشده توسط نمایندگی

تایید انجمن)

حضور اعضاء هیئت مدیره یا هیئت علمی نمایندگی در رخدادهای علمی
استان

حداکثر  4امتیاز ( 1امتیاز به ازاء هر مشارکت)

عضویت و یا همکاری نمایندگی با سایر انجمن ها و یا اتحادیه های داخلی

حداکثر  6امتیاز ( 2امتیاز به ازاء هر انجمن یا اتحادیه)

مشارکت نمایندگی در رویدادهای علمی ملی و

حضور و یا مشارکت در نمایشگاه های علمی

حداکثر  6امتیاز ( 2امتیاز به ازاء هر مشارکت)

منطقه ای

سخنرانی های علمی اعضاء هیئت مدیره یا هیئت علمی نمایندگی

حداکثر  4امتیاز ( 2امتیاز به ازاء هر سخنرانی)

همکاری نمایندگی در ایجاد انجمن تخصصی منطقه ای و استانی همکاری
همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان از طریق عقد قرارداد و
تفاهم نامه
دیگر فعالیتهای انجمن یا ارائه موارد نو یا جدید

جمع امتیازات

55

50

10
حداکثر  20امتیاز (  5امتیاز به ازاء هر تفاهم نامه)
تعیین امتیاز به تشخیص تیم ارزیابی انجمن با اتخاذ مالک از سایر
امتیازات مندرج در این جدول

15
400

عدم انجام تعهدات اصلی نمایندگی نسبت به انجمن منجر به تعلق نمره منفی به نمایندگی خواهد شد .برای محاسبه امتیاز نهایی ،امتیازات منفی این بخش از مجموع نمره مثبت کسب شده
توسط نمایندگی کسر خواهد شد.

کوتاهی در تحقق هدف های انجمن

عدم پرداخت حقوق مالی انجمن در رخداد های علمی مختلف

 15امتیاز منفی به ازاء هر تعهد انجام نشده

تناسب اقدامات نمایندگی با برنامه ساالنه انجمن (امتیاز منفی به آزاء هر

 5امتیاز منفی به ازاء هر برنامه محلی و  10امتیاز منفی به ازاء هر

فعالیت انجام نشده)

برنامه ملی اجرا نشده

شرکت فعال در جلسات ساالنه انجمن (امتیاز منفی به ازاء عدم شرکت در
جلسه)

 10امتیاز منفی به ازاء عدم شرکت در هر جلسه

امتیاز منفی در
صورت عدم
اقدام

