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گاه ١٣٩٨         سال ش ه آماری دا نا ھد  سا ی   دو
 
تنظيم شده هاي علمي خارجي در زمينه - سندي كه بر اساس توافقي دو يا چند جانبه ميان نهادهاي علمي داخلي و يا داخلينامه علمي: تفاهم

 عبارتند از: تفاهم نامه ها مهم ترين موضوع است.

 دانش و تجربيات طرفين. آشنايي هر چه بيشتر تبادل ١
 المللي، و داده ارتباطات بين اي،مند شدن طرفين از امكانات يكديگر از قبيل توان فكري، تجربي، پژوهشي، آزمايشگاهي، كارگاهي، كتابخانه. بهره٢
 قيقابل استفاده در پژوهش و تحق يها
 . بومي سازي و يا انتقال تكنولوژي هاي مرتبط با  نيازهاي طرفين.٣
 . حمايت از ايده هاي نو  و تاسيس شركت هاي دانش بنيان در حوزه هاي مرتبط٤
 . بكارگيري توان مجموعه هاي فناور مركز رشد و يا معرفي شدگان جهت رفع نيازهاي طرفين.٥
 .ييدانشجو ينامه ها انايو پ يقاتيهاي تحقاز طرح تي. حما٦
 .و كارگاه شيمشترك هما يدر برگزار . همكاري٧

 .شودداخل دانشگاه فعاليت دارد ولي به مسابقات ورزشي اعزام نمي تيمي كهورزشي فعال:  تيم

 شود.تيم ورزشي كه به مسابقات رسمي اعالم شده از اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعزام مي :تيم ورزشي منتخب

پرداخت  ماهانه ت علمي، برابر ضوابط معين،اهاي موظف، به عضو هيكه در برابر فعاليت وجهيت علمي: امزاياي اعضاي هي و حقوق

 شود.مي

. دانشجويان متقاضي سكونت در نظر گرفته مي شود ،شرايط دارايدانشجويان با مديريت دانشگاه و براي اسكان  مكاني كه دانشجويي:خوابگاه 

هاي خوابگاه. گذرانند، در طول تحصيل به صورت فردي يا گروهي، تمام يا بخشي از دوران تحصيلي خود را در خوابگاه ميخوابگاهدر 

تواند انفرادي يا گروهي ي ميويهاي دانشجهاي خوابگاهشوند. اتاقدانشگاه طراحي و ساخته مي پرديسي براي اقامت دانشجويان در ويدانشج

 .باشد

 در حال يادگيري زبان فارسي "مركز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان"به افرادي مي گويند كه در سطوح مختلف   دانش پذيردانشپذير: 

 .هستند )( با اهداف دانشگاهي و غير آن

 برابر ضوابط معين، ،دانشگاه فردوسي مشهدداخل كشور به  آموزش عالي مؤسسهرا از يك  دكه محل تحصيل خودانشجويي  :دانشجوي انتقالي

 .اده باشددتغيير 

دانشجويي كه با نظر خود، از ادامه تحصيل خودداري كند و يا به علت عدم ثبت نام و يا غيبت ناموجه، از ادامه تحصيل دانشجوي انصرافي: 

 شود. شناخته منصرف

 .سكونت خانواده وي مشهد باشده محل دانشجويي كدانشجوي بومي: 

، ثبت نام شده و  رفتهي، پذ ني، برابـر ضوابط مع يرسـم يآمـوزش عـال ياز دوره هـا يكـيدر  ليتحص يكه برا يفرددانشجوي جاري: 

 دارد. لياشتغال به تحص

يا سببي به ايثارگر (شهيد، آزاده، رزمنده،  هاي ايثارگرانه خود و يا وابستگي نسبيدانشجويي كه به دليل فعاليت شاهد و ايثارگر:دانشجوي 

 شود.جانباز و مفقوداالثر) از امتيازات خاصي براي ادامه تحصيل برخوردار مي

 شود.با رواديد تحصيلي وارد كشور مي و  رده مليت و تابعيت غيرايراني داك دانشجويي :دانشجوي غيرايراني

را در ١٤سي و معدل كمتر از دورة تحصيلي كارشنا را در١٢سال معدل كمتر از نيموضعيت تحصيلي كه دانشجو در يك مشروط: دانشجوي 

 .كسب نمايد كارشناسي ارشد دورة تحصيلي

كسب كرده  ١٧هاي تحصيلي (به جز حداكثر يك نيمسال) معدل باالي همه نيمسالدانشجويي كه در ممتاز (مقطع كارشناسي): دانشجوي 

 باشد.
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 .به تحصيل اشتغال دارد، كه به طور موقت در دانشگاه فردوسي مشهد ،آموزش عالي يك مؤسسه ازدانشجويي مهمان: دانشجوي 

كه به طور موقت از ترم اول در دانشگاه فردوسي مشهد، به تحصيل اشتغال  ،آموزش عالي يك مؤسسهدانشجويي از مهمان مبنا: دانشجوي 

 دارد.

و دست آورده آموزش عالي، امتياز الزم را به  مؤسساتفردي كه براي ورود به دوره تحصيلي مشخص، در آزمون ورودي  دانشجوي ورودي:

 است.در دانشگاه فردوسي مشهد ثبت نام نموده 

وابسته به يك مركز آموزش عالي، دانشگاه و يا يك مستقل يا است كه به صورت  رشته تحصيلي ٣ حداقلمتشكل از  نهاد آموزشي :دانشكده

 د.كنفعاليت ميدستگاه اجرايي، 

 گردد.عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون از محل فروش كاال و خدمات حاصل و براي مصارف خاص منظور ميدرآمد اختصاصي: 

 كند.تحصيل ميوري در دانشگاه پرداخت شهريه و به صورت حضي آزمون سراسري، بدون شده دوره تحصيلي كه پذيرفته :روزانه دوره

با شرايط ويژه مثل كسب معدل كارشناسي ارشد و دكتري دوره هايي هستند كه دانشجويان سال دوم به بعد دوره كارشناسي،  :دوره هاي فرعي

واحد درسي  ٢٤تا  ٢١آنها شركت كنند و با گذراندن مناسب (كه توسط شوراي آموزش هاي عالي آزاد دانشگاه تعيين خواهد شد)، مي توانند در 

 .با رشته و تخصص ديگري كه مورد عالقه شان است آشنايي پيدا كنند

تحصيل وري در دانشگاه ي آزمون سراسري، با پرداخت شهريه و به صورت حضدوره تحصيلي كه پذيرفته شده نوبت دوم (شبانه):دوره 

 كند.مي

 آيد.هاي تحصيلي مختلف به اجرا در ميهاي درسي در دورهشناسي خاص، در قالب برنامه آموزشي كه با محتوا و روشبرنامه : رشته تحصيلي

ها، كند و با انسجام بخشي ميان آنهاي مختلف استفاده ميها و محتواهاي رشتهكه از روشبرنامه آموزشي اي: رشته تحصيلي ميان (بين) رشته

 .پردازدخلق مفاهيم جديد مي به حل يك مسئله مشخص يا

شود و شامل دو نيمسال تحصيلي و احيانًا يك دوره تابستاني خورشيدي انجام مي هاي تحصيلي كه براي يك سالبندي دورهزمان سال تحصيلي:

 است.

  بيند.خود، تدارك مي مجموعههاي زيردانشگاهبراي كاركنان وزارت متبوع سفرهايي كه سفرهاي رفاهي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: 

هاي هر حوزه را به طور جداگانه مورد سنجش ها و اهداف كمي و كيفي برنامههايي كه ميزان تحقق سياستبه مؤلفههاي اختصاصي: شاخص

 شود.دهد، اطالق ميقرار مي

 هاي ارزيابي: شاخص

هاي ديگر در منتشر شده دانشگاه، نسبت به تاثير متوسطي كه دانشگاهمقاالت  شده: نسبت تاثير علمي برمبناي ضريب تاثيرمالاثر نر -

 همان زمينه تحقيقاتي در دنيا داشتند.

 اده اسكوپوسبر مبناي بانك دشده  خروجي: تعداد مقاالت علمي منتشر -

كه به ترتيب  باشددهنده توزيع موضوعي خروجي علمي دانشگاه است. مقدار اين شاخص بين صفر تا يك ميشاخص تخصص: نشان -

 گردد.هاي دانشگاه است. اين شاخص مطابق شاخص جيني در اقتصاد محاسبه ميدهنده پراكندگي يا تمركز موضوعي خروجينشان

 باالي جدول) در هر زمينه تحقيقاتي %٢٥در مجالت برتر ( بهترين مجالت: درصد مقاالت با ارجاع بسيار باال %٢٥ميزان انتشار در  -

 باالي جدول) در هر زمينه تحقيقاتي %١٠مقاالت علمي با ارجاع بسيار باال ( نرخ تعالي: درصد -

 هاي تحقيقاتيسسات وابسته از دو يا چند كشور در پروژهالمللي: تعداد مقاالت مشترك با مؤهاي بينهمكاري -
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هاي مربوط به محورهاي مانند شاخصشود. هاي دانشگاه مشترك است، اطالق ميهايي كه در تمام حوزهبه شاخصعمومي: هاي شاخص

 مديريتي (منابع انساني، اصالح ساختارها و ...).

بيني شده در قوانين و مقررات مربوط به وضع مستخدمي است كه در شغل معيني انجام وظيفه نمايد. در اين حالت كليه مزاياي پيش شاغل :

 باشد.ليف مقرر ميگيرد و مستخدم نيز مكلف به انجام كليه تكامستخدم تعلق مي

گيري، تشكلي از نمايندگان دانشجويان كه با هدف تقويت حضور و مشاركت دانشجويان در فرآيند تصميمشوراي صنفي دانشجويان: 

 كند.ريزي و نظارت بر امور صنفي و رفاهي دانشجويان فعاليت ميبرنامه

سال گذشته آن نشريه، در يك سال  ٢سال قبل، به تعداد مقاالت  ٢ت است از نسبت تعداد استنادها به يك نشريه علمي در رعباضريب تاثير: 

 المللي.هاي بينيا يكي از نمايه ISIمشخص، براساس گزارش نمايه 

 .شودنامه مصوب انجام مي طرحدر چارچوب  كه پژوهشي علمي هاي مشخصاي از مطالعات و فعاليتمجموعه پژوهشي:طرح 

 شود.اجرا مي ،كه با استفاده از منابع مالي خارج دانشگاه گرددبه طرح پژوهشي اطالق مي برون دانشگاهي: پژوهشي طرح

 شود.كه با استفاده از منابع مالي دانشگاه اجرا مي گرددبه طرح پژوهشي اطالق مي درون دانشگاهي: پژوهشي طرح

 پايان ،مفاد قراردادنامه و ، در چارچوب تصويبآن به عمليات مربوط مطالعات و كهگردد به طرح پژوهشي اطالق مي :يافتهخاتمه پژوهشي طرح 

 مراجع ذيربط رسيده است. تاييدو به  يافته

گيرد و مجوز اجراي ييد قرار امورد ت ،گردد كه پس از بررسي و ارزيابي در مراجع ذيربطبه طرح پژوهشي اطالق ميطرح پژوهشي مصوب: 

 آن به مجري طرح داده شود.

 ست از مقدار زمين قابل استفاده جهت ساخت و ساز فضاهاي مورد نياز دانشگاها عبارت: عرصه دانشگاه

شاغل در دانشگاه اعم از رسمي و يا پيماني بوده كه صالحيت علمي و عمومي وي به تاييد هيات منظور عضو هيات علمي : ت علمياعضو هي

 مميزه و يا هيات اجرايي جذب رسيده باشد.

در براي مدت معين براي تصدي يكي از پست هاي سازماني دانشگاه  قرارداد پيمانيفردي است كه به موجب : ت علمي پيمانياعضو هي

ي، استخدام شده چارچوب ضوابط و مقررات آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات اموزش عالي، پژوهشي و فناور

 باشد.

فردي است كه به موجب حكم رسمي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني دانشگاه در چارچوب ضوابط و : ت علمي رسمياعضو هي

 مقررات آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات اموزش عالي، پژوهشي و فناوري، استخدام شده باشد.

رسانده است و برابر ضوابط معين، دانشنامه تحصيلي به پايان  هاي تحصيلي را با موفقيتفردي كه يكي از دوره ):آموختهدانشالتحصيل (فارغ

 كند.دريافت مي

 .دبربه منظور انجام تحقيقات به سر مي ،خارج از كشوريا متقاضي در داخل و  ت علميادوره زماني كه عضو هي :مطالعاتي فرصت

 باشد.ميو ... بايگاني  ريت،ها، دبيرخانه، كارگزيني، امور عمومي، مديآموزش دانشكدهشامل  :فضاهاي اداري

 باشد.ميو ... كارگاه  كالس درس، آزمايشگاه، البراتوار،شامل فضاهاي آموزشي: 

 باشد.ها ميشامل پژوهشكده فضاهاي پژوهشي:
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 باشد.ميو ... تاسيسات  شامل خدمات، اطالعات،فضاهاي خدماتي: 

 باشد.ميو ... هاي ورزشي مكان ها،اتاق نظافت، غذاخوريشامل بوفه، آبدارخانه، تريا، سرويس بهداشتي،  فضاهاي رفاهي:

 باشد.مي هاي فرهنگي، بسيج و ...، نهاد رهبري، جامعه اسالمي، تشكلشامل نمازخانه فضاهاي فرهنگي:

 باشد.ميكتابخانه، سايت رايانه، آمفي تئاتر، اتاق اساتيد، سالن مطالعه، مديريت گروه، انجمن علمي و ... شامل  آموزشي:فضاهاي كمك

 گردد.هاي اختياري كه خارج از ساعات درسي و برنامه كالسي الزامي دانشجويان ارائه ميفعاليتهاي فوق برنامه: فعاليت

هاي خود در تخصصي كه از طريق تمركز و انسجام بخشيدن به فعاليت - ي در يك رشته علميپژوهشي برخوردار از برتر - نهادي علميقطب علمي: 

المللي و اي يا بينآن زمينه، پس از كسب مجوز از مراجع ذيربط براي توليد دانش، نوآوري و دستيابي به كيفيت برتر علمي در سطح ملي، منطقه

 كند.پاسخگويي به نيازهاي مربوط تالش مي

 .باشندمي افراد شاغل غير هيات علمي در دانشگاه: كاركنان

 .شده كه براساس تحليل جديد و با تركيب مبتكرانه و خالق سازماندهي شودهاي علمي و نظريات پذيرفتهاي از دادهمجموعه: تاليفي كتاب

 حتواي كامل ساختار كتاب اصليترجمه عبارت است از برگردان متني از زبان مبدأ به زبان مقصد با حفظ مترجمه شده:  كتاب

ها و نوآوري علمي صاحب اثر پيرامون يك موضوع خاص، همراه با تقرير، ها، ديدگاهاثري است برآمده از ذوق، تجربيات، پژوهشتصنيف: كتاب 

نويسنده بايد در فهرست مراجع به در اثر تصنيفي،  نويسي و تنظيم گفتارهاي علمي صاحب اثر و افزودن حواشي و تعليقات ضروري.تشريح، حاشيه

 المللي و ملي ارجاع دهي نمايد.هاي بينتعداد قابل توجهي از آثار معتبر انتشار يافته خود در مجالت و كنفرانس

نوشتاري است كه مطالب آن توسط شخص (گردآورنده) يا اشخاصي درباره موضوعي خاص از منابع  گردآوري شده:تدوين و هاي كتاب

دآوري شده و در تدوين و تنظيم آن روشي نو بهكار رفته باشد و به منظور رفع نيازهاي آموزشي يا پژوهشي دانشگاه گردآوري يا تدوين معتبر گر

 .يافته است

ها، كنندگان به منظور تبادل انديشهاي با موضوع مشخص است كه با تعامل شركتهاي حرفهآموزشي براي تقويت مهارتكارگاه آموزشي: 

 شود.كنندگان برگزار ميهاي مجري و شركتتجارب و ديدگاه

هاي فرهنگي دانشجويان، اجتماع خودجوش دانشجويي كه با هدف پاسخگويي به نيازهاي متنوع و رشد خالقيتكانون فرهنگي دانشجويي: 

تشكيل  هاي متعالي اسالمي در دانشگاههاي فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويي در جهت نيل به ارزشها و تالشسامان بخشي به خواسته

 شود.مي

هزينه باشند، به عنوان كمكجر ميات علمي فاقد مسكن كه مستات امنا ماهيانه مبلغي به اعضاي هيابراساس مصوبه هي هزينه مسكن:كمك

 .شودمسكن پرداخت مي

 .كندرسيدگي مي دانشگاهي دانشجويان در اخالقو  به تخلفات عمومي، آموزشي، اداريكه هيأتي كميته انضباطي: 

 بيني نشده است.هاي آموزشي پيشنامهدگي به مشكالت آموزشي دانشجويان كه در آيينبراي رسيشورايي كميسيون موارد خاص دانشجويي: 

ب مقاالت به بررسي موضوع با ارائه دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي و در چارچو ،افراد به صورت مشترك در آن، همايشي كه كنفرانس علمي:

 پردازند.علمي خاصي مي

 

 



                    
 

٤٤٤ 
 

گاه ١٣٩٨         سال ش ه آماری دا نا ھد  سا ی   دو
 

كيد بر آموزش به توليد، ترويج، توزيع و ات علمي است كه با تامتشكل از تعدادي عضو هي ترين واحد سازماني دانشگاه،نياديب :گروه آموزشي

 پردازد.انتشار علم در يك حوزه تخصصي مي

كيد بر پژوهش به ات علمي است كه با تاهي عضو تعداديترين واحد سازماني علمي تحقيقاتي، متشكل از بنياديكوچكترين و  پژوهشي:گروه 

 پردازد.توليد، ترويج، توزيع و انتشار علم در يك حوزه تخصصي مي

گروه تحصيلي شامل گروه هاي  .گون باشندسنخ و همشود كه از نظر موضوع همهاي تحصيلي گفته مياي از رشتهبه مجموعه: گروه تحصيلي

 باشد.مي و هنر اورزي و دامپزشكي، فني و مهندسيعلوم انساني، علوم پايه، كش

 شود.به ايران دعوت ميدانشگاه، فردي با تابعيت غيرايراني و برخوردار از دانش نظري و يا مهارت فني كه براي همكاري با متخصص خارجي: 

 يابد.، انتشار ميذيربطبا مجوز مراجع  ،ايپژوهشي كه به صورت دوره مقاالت علمي دربرگيرندةاي نشريه پژوهشي:مجله علمي 

 يابد.با مجوز مراجع ذيربط، انتشار مي ،ايترويجي كه به صورت دورهمقاالت علمي  دربرگيرندهاي نشريهترويجي: مجله علمي 

شود و شامل مشخصات شده، در دانشگاه صادر ميهاي تحصيلي تعريفدورهدانشنامه يا سندي است كه پس از گذراندن مدرك تحصيلي: 

 باشد.صاحب مدرك، مرجع صادركننده، مشخصات رشته تحصيلي و تاريخ اخذ آن مي

به ترتيب عبارتند از  وشود تعيين مي ت علميااعضاي هيها و دانش ، مهارتبه مدرك تحصيليرتبه علمي دانشگاهي كه با توجه  :مرتبه علمي

 مربي آموزشيار، مربي، استاديار، دانشيار و استاد.

فعاليت هاي اين مركز در دو  .است دانشجويان ويژه و تخصصي كامالً كلية خدمات اين مركز :مركز مشاوره و توانمندسازي دانشجويي

از يكديگر قابل تفكيك است. عالوه بر اين ارايه خدمات، (براي مددجويان)  حوزه خدمات روان شناختي(براي مراجعان) و خدمات مددكاري

 .گيرانه نيز توسط مركز انجام مي شودهاي آموزشي و پژوهشي و اقدامات پيشفعاليت

در چارچوب براي مدت معين  ،دانشگاهپيماني براي تصدي يكي از پست هاي سازماني   كه به موجب قرارداد فردي استمستخدم پيماني: 

 رات آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي،  استخدام مي شود.ضوابط و مقر

در چارچوب ضوابط و مقررات آيين  دانشگاهفردي است كه به موجب حكم رسمي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني مستخدم رسمي: 

 نامه استخدامي اعضاي غير هيات علمي،  استخدام مي شود.

كار، بدون اشغال پست استخدام موقتاً براي مدت معين و كار مشخص، بر اساس قانون ،به موجب قراردادكسي كه اي: مستخدم روزمزد بيمه

 شود.مي

به منظور انجام وظايف مشخص براي مدت معين در چارچوب ضوابط  دانشگاهفردي است كه به موجب قرارداد منعقده با مستخدم قراردادي: 

 هيچ گونه تعهد استخدامي در قبال عضو قراردادي ندارد. دانشگاههيات علمي به كار گرفته مي شود و  و مقررات آيين نامه استخدامي اعضاي غير

گذراند و به دريافت دانشنامه دوره (كارداني، درسي را مي واحدهاياز  معينيدانشجو تعداد  ،فرآيندي آموزشي كه طي آن مقطع تحصيلي:

 شود.دكتري تخصصي) نائل ميو  ايكارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري حرفه

هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، هنري، ادبي و ورزشي كه اي چاپي و يا الكترونيكي با نام ثابت و تاريخ نشر در زمينهرسانهنشريه دانشگاهي: 

 شود.مي منتشرت علمي، برابر ضوابط معين، اتوسط دانشجويان و اعضاي هي

معي و مشاركتي كه با هدف بهره گيري نظام مند از توانايي هاي فكري و خالقيت سرمايه انساني در نظام مبتني بر خرد ج نظام پيشنهادات:

 مي نمايد.بهبود فعاليت هاي دانشگاه فعاليت 

 هفته آموزش است. ١٧واحد زماني تحصيلي كه در برگيرنده نيمسال تحصيلي: 
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 شود.التدريس ناميده ميحق ،علميت امازاد بر واحدهاي تدريس موظف اعضاي هيالتدريس: واحد حق

ساعت، كارگاهي يا عمليات ٣٢ســاعت، عملي يا آزمايشــگاهي ١٦،كه مفاد آن براي هر واحد نظري ي ارزش مقداري درس: واحد درسي

سال تحصيلي يا ساعت در طول يك نيم ١٢٠آموزي يا مهارت و كارآموزي ساعت٦٤ساعت، كارورزي يا كار در عر صه ٤٨ ) بازديد علمي(ميداني

 مي شود. صوب اجرابازه تابستاني است و طبق برنامه درسي م

 شود.پرداخت مي هاي تحصيلي دانشجومين هزينهاكه براي كمك به ت به تسهيالتي گفته مي شودوام تحصيلي دانشجويي: 

 وي تحصيلي شهريهمين بخشي از اتدر جهت  ي دوره نوبت دوم،كه براي كمك به دانشجو به تسهيالتي گفته مي شودوام شهريه دانشجويي: 

 شود.پرداخت مي

به منظور تقويت فعاليت  پژوهشي درون دانشگاهي است كه در زمينه تخصصي معين و  پژوهشي كوچكترين واحد ههست هسته پژوهشي:

يا وابسته به آن تخصص فعاليت هايي را با اعضاي هيات علمي مرتبط و   پژوهش و فناوري مرتبط با دستگاه هاي اجرايي خارج از دانشگاه هاي

 .در درون و يا برون سازمان انجام مي دهند

ها و مؤسسات آموزش عالي المللي و يا دانشگاهاي و بينفعاليت علمي مشترك با نهادهاي تخصصي و علمي منطقهالمللي: همكاري علمي بين

 يا تحقيقاتي ديگر كشورها است.

 


