
 تاسمٍ تعالي

 «َمايشاخذمجًس درخًاست متقاضيان شاخصُاي ارسياتي » -2فزم شمارٌ 

 حياتي َاي شزيان ي سيزسميىي َاي ساسٌ ساختمان، صىعت در تحزان مديزيت ملي َمايش ديميه عىًان َمايش:

                                                          [است و قابلیت طرح در جلسه کارگروه را ندارد ضعيفارزیابی همایش ]% امتياس 06کمتز اس                                                  [است مطلًبارزیابی همایش ]  امتياس % 06تيش اس کسة  :  وتيجٍ وُايي

  [حضور یابد. در جلسه کمیته ساماندهی همایشهامی بایست جهت ارائه برخی توضیحات دبیر همایش و می باشد  متًسطارزیابی همایش ]  امتياس %06تا  %06تيه 
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 امتيازات شاخصهاعنوان 

ف امتياز
سق

 

جمع امتياز
 

ي
ي عمًم

صُا
شاخ

 

 3 5 امتیاز[     5َمايش وً ي تذيع ي مطرح كىىذٌ مًضًع جذيذی است]  امتیاز[    3]ديرٌ ای يا اجرای سالیاوٍ استَمايش  مًضًع َمايش  میشان  وًآيری، خاللیت ي جذيذ بًدن 1

2 
چىاوچٍ َمايش دارای سابمٍ لبلی می باشذ، تعذاد پزيصٌ، ايذٌ ي يا طزحُايی كٍ پس اس طزح در 

 َمايش َای گذشتٍ مىجز بٍ ارائٍ خذمت ي يا محصًل گزديذٌ است 
   امتیاز[   4] طرح 2تا  1تیه                  امتیاز[ 6] طرح 5تا  3تیه             11                              امتیاز[      11]طرح  5تیش از 

6 

 2 8      امتیاز[  8عضً] 11یش از ت           امتیاز[      4عضً ]11تا  5تیه                  امتیاز[ 2عضً ] 5تا  3تیه   اس ساسماوُای تخصصی مزتبط با مًضًع تخصص َمايش اری تعذاد افزاد عضً در كمیتٍ سیاستگش 3

 3 8                  امتیاز[     8عضً] 11تیش از          امتیاز[     6عضً ] 5تا  11تیه                 امتیاز[    3عضً ] 3تا  5تیه  دارای مذرن دكتزای تخصصی مزتبط با مًضًع تخصصی َمايش كمیتٍ علمیتعذاد افزاد عضً در 4

 3 5            امتیاز[    5وفر ] 511تیش از         امتیاز[   3وفر ] 111تا  511تیه                امتیاز[    1|وفر ] 111كمتر از  تعذاد مخاطبیه شزكت كىىذٌ در َمايش  5

 4 6            امتیاز[     6سازمان] 11تیش از         امتیاز[   4سازمان ] 5تا  11تیه              امتیاز[     2سازمان ] 3تا  5تیه  تعذاد ساسماوُای ديلتی ي خصًصی حامی مزتبط با مًضًع  َمايش 6

 5 5                 امتیاز[    5َمايش ] 5تیش از    امتیاز[        3َمايش ] 3تا  5تیه                امتیاز[   2َمايش ] 1تا  3تیه  تعذاد َمايش َای بزگشار شذٌ تًسط متماضی 7

 6 6 امتیاز[       6َر دي مًرد]     امتیاز[ 3مقاالت  ]تمام مته چکیذٌ ي يا كتاب          امتیاز[     3لًح فشردٌ] در لالب لًح فشزدٌ ي مجمًعٍ كتب  ُای گذشتٍمستىذساسی ي ارائٍ دستايردَای َمايش 9

 4 6            امتیاز[ 6]میلیًن(   25 زير )ريزاوٍمتعارفكامالً    امتیاز[  4]میلیًن(   51تا  25تیه  )ريزاوٍوسثتاً متعارف  امتیاز[  1] میلیًن( 51)ريزاوٍ تاالی غیرمتعارف  الشحمٍ اعضاء كمیتٍ َا ي ...[]متعارف بًدن َشيىٍ َای ساله، حك مىطمی بًدن َشيىٍ َای پیشىُادی 11

11 
رئیس َمايش، اعضای كمیتٍ َای علمی، مشخص بًدن ساسمان كار َمايش: مًضًع، اَذاف ي محًرَا، 

 دريافت ي اعالم مماالت پذيزفتٍ شذٌ. -سیاستگذاری، تاريخ َمايش، مكان بزگشاری، لیست َشيىٍ َا، فزاخًان
امتیاز[      1]دارای ساختار ضعیفي است  امتیاز[  2]وسثتاً مشخص است           4           امتیاز[  4]كامالً مشخص است 

4 

 3 6 امتیاز[       6َر دي مًرد]       امتیاز[    3ترپايي كارگاٌ آمًزشي]              امتیاز[      3ترپايي ومايشگاٌ] داشته بزوامٍ َای جىبی َمايش  12

 6 6 امتیاز[       6َر دي مًرد]        امتیاز[    3پًستر ي تريشًر]ارائٍ            امتیاز[    3] دارا تًدن يب سايت استفادٌ اس يسايل ارتباطات جمعی بٍ جُت اطالع رساوی 13

ي
مل

 55 15                        امتیاز[      15تىاسة زياد دارد]          امتیاز[    9تىاسة متًسط دارد]             امتیاز[    4تىاسة ضعیف دارد] با مًضًع َمايش ي تًان بزگشار كىىذٌ « ملی»درجٍ تىاسب ي اوطباق استفادٌ اس عىًان 14 

 6 11                    امتیاز[     11استان] 21تیش از          امتیاز[    6استان] 11تا  21تیه              امتیاز[    3استان] 5تا  11تیه  درصذ مشاركت ديگز استاوُا در َمايش ملی 15

ي
ه الملل

تي
 

 - 8                   امتیاز[      8تىاسة زياد دارد]          امتیاز[     4تىاسة متًسط دارد]          امتیاز[       2تىاسة ضعیف دارد] با مًضًع َمايش ي تًان بزگشار كىىذٌ« بیه المللی»درجٍ تىاسب ي اوطباق استفادٌ اس عىًان 16

 - 7                    امتیاز[      7مقالٍ ] 5تیش از              امتیاز[    4مقالٍ ] 3تا  5تیه             امتیاز[       2مقالٍ ] 1تا  3تیه  تعذاد سخىزاوان ي ارائٍ كىىذگان مماالت خارجی  17

 - 11                     امتیاز[     11سازمان] 5تیش از            امتیاز[   6سازمان ] 3تا  5تیه            امتیاز[     3سازمان ] 1يا  2تیه  تعذاد ساسمان ي يا وُادَای حامی بیه المللی 19

 06 066 جمع کل امتياز 57امتياز  جمع امتيازات شاخصهاي اختصاصي:  57جمع امتيازات شاخصهاي عمومي: 

 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني 

 رئيس جمهور

 

 معاونت نوسازی و تحول اداری 

 امور مديريت عملكرد


