بسمه تعالي

دانشگاه هنر اسالمي تبريز
آئين نامه اعطاي پاداش به فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي
مقدمه:
به منظور افزايش سهم دانشگاه هنر اسالمي تبريز در توليد علم و با هدف نهادينه کردن پژوهش و ارتقاء کمي و کيفي فعاليتهاا
علمي ا پژوهشي دانشگاه و همچنين تشويق و ترغيب اعضا هيأت علمي دانشگاه به انجام اين نوع فعاليتها امتيازاتي به شار منادر
در آئين نامه در نظر گرفته شده است.
ماده  )1افراد مشمول تشويق :اعضا هيأت علمي ،دانشجويان تحصيالت تكميلي و کارشناسان پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز
ماده  )2امتياز بندي فعاليتها پژوهشي مطابق آئين نامه ارتقا مرتبه اعضا هيئت علمي دانشگاهها و موسسههاا آماوزع عاالي،
پژوهشي و فناور خواهد بود (.جدول شماره 4آئين نامه)
تبصره :1در مورد مقاالت نمايه شده در مجالت  ISIو  ISCمطابق شيوه نامه تشويق مقاالت وزارت علوم ،تحقيقات و فنااور
پاداع پرداخت خواهد شد که در هر صورت حداقل پاداع قابل پرداخت امتياز اختصاص يافته طبق آئين نامه ارتقاء خواهد بود.
تبصره :2اعضاء کمسيون تخصصي هنر  -پژوهشي دانشگاه با پيشنهاد شوار پژوهشي دانشاگاه و تصاويب رياسات دانشاگاه
تعيين و در صورت لزوم از اعضاء متخصص هنر خار از دانشگاه نيز ميتوانند عضو اين کمسيون باشند.
تبصره :3آثار بديع هنر پيش از ارائه به اداره پژوهش و فناور بايد حداقل در يك همايش ،کنفرانس ياا نمايشاگاه ياا بيناال
و  ...مورد داور قرار گرفته باشد.
تبصره :4به منظور افزايش فعاليت گروهي امتياز فعاليتها پژوهشي مشترك طبق جدول شماره يك آئين نامه ارتقاا مرتباه
اعضا هيئت علمي دانشگاهها و موسسهها آموزع عالي ،پژوهشي و فناور به نسبت تعداد پژوهشگران افزايش يافته و امتياز
مكتسبه بين پژوهشگران براساس جدول اشاره شده تقسيم خواهد شد ،مگر اينكاه پژوهشاگران ميازان مشاارکت خاود را طاي
صورتجلسها اعالم نمايند .که در اينصورت امتيازات مكتسبه طبق ضرايب جدول يادشده بصورت مساو تقسيم خواهد شد.

ماده  )3شرايط تشويق فعاليتهاي پژوهشي :
 )1-3لزوماً نشاني پژوهشگر با عناوان فارساي « دانشاگاه هنار اساالمي تبرياز» و عناوان انگليساي « Tabriz Islamic Art
 »Universityباشد.
 )2-3در مورد فعاليتها ارائه شده با شرايط مذکور به شورا پژوهشي دانشگاه جهت دريافت پاداع ،در سال ،محادوديتي بارا
پژوهشگر وجود ندارد.
 )3-3ارائه مدارك کامل جهت دريافت پاداع از طرف متقاضي به مديريت پژوهشي و فناور دانشگاه ضرور است.
 )4-3برا دانشجويان دورهها تحصيالت تكميلي بر اساس جداول فوق  07درصد امتيازات مذکور تعلق ميگيرد.
 ) 5-3به انواع فعاليتها يك نوع پاداع تعلق گرفته و در صورت پرداخت کمك هزينه از طرف دانشگاه پاداع تعلق نميگيرد.
ماده  ) 4ميزان پاداش :ميزان پاداع مالي به ازا هر امتياز در سال  1390مبلغ هشتصد هزار ريال خواهد باود و در ساالها بعاد از
تصويب در شورا پژوهشي دانشگاه و تائيد هيئت رئيسه دانشگاه ميتوان مبلغ پايه را به ازا درصد تورم افزايش داد.
ماده  ) 5روش انجام کار :پس از ارائه مستندات فعاليت تحقيقاتي انجام يافته و ناماه درخواساتي از طارف محقاق ،مادير پاژوهش و
فناور مراتب را در جلسه شورا پژوهشي دانشگاه مطر مينمايد در صورت احراز شرايط فوق و پاس از امتيازبناد  ،مراتاب جهات
پرداخت پاداع به امورمالي اعالم ميگردد.
ماده  )6اين آئين نامه در  6ماده به تصويب هيئت امنا دانشگاهها صنعتي سهند و هنر اسالمي تبريز رسيد و از اول سال  1337تاا
پايان سال  1334قابل اجراء ميباشد.

تهيه و تنظيم :مديريت امور پژوهشي و فناور دانشگاه هنر اسالمي تبريز

