دستورالعمل داخلی امتیاز بندی فعالیتهای پژوهشی آئین نامه ارتقاء به شماره /55499و مورخ59/59/11
مصوب دویست و هشتاد و سومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در تاریخ 62/10/62

تعاریف:
مقاله علمی -مروری :مقالهای است که نویسنده یا نویسندگان آن ،آخرین یافتههای علمی در موضوع پژوهشی خاصی در
حوزة تخصصی خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند و با رویکردی متفاوت و نوآورانه به تبیین مسئلهای میپردازند و
تعداد متنابهی از منابع مورد استفاده ،متعلق به نویسنده یا نویسندگان آن مقاله است.
طرح پژوهشی و فناوری داخل «موسسه» :به طراحی اطالق میشود که بیش از  01درصد اعتبار آن از طریق
«موسسه» محل خدمت «متقاضی» تامین اعتبار شده باشد.
طرح ملی :به طرحی اطالق می شود که محل تامین اعتبار آن در بودجة عمومی دولت لحاظ شده یا دستگاه سفارش
دهنده آن در سطح ملی باشد یا حوزة تاثیر آن ،به تشخیص شورای پژوهشی«موسسه» ،در سطح ملی باشد.
برنامه مصوب تحقیقاتی جهت دار :برنامه فعالیتهای پژوهشی بلندمدت عضو هیات علمی است که به منظور تحقق
اسناد ملی و منطقهای و ماموریتهای «موسسه» تدوین شده و به تایید شورای پژوهشی «موسسه» رسیده باشد.
جشنواره داخلی و خارجی :به جشنوارههای معتبر داخلی خوارزمی ،رازی ،عالمه طباطبائی ،فارابی و هنری فجر و جشنوارههای معتبر علمی
بینالمللی ،به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری«وزارت» یا مرجع مورد تایید آن معاونت که مرتبط با تخصص «متقاضی» باشد ،اطالق میشود.

کلیات:
-0

-6
-3
-0
-0

-2

-7

در کلیه فعالیتهای پژوهشی میباید آدرس صحیح محل خدمت به فارسی «دانشگاه هنر اسالمی تبریز» و یا به صورت التین
« »Tabriz Islamic Art Universityبه عنوان آدرس اول درج شود .در صورت درج غیر از آدرس اول امتیازی تعلق نمیگیرد.
تبصره :آثار حجمی و هنری از این مورد مستثنی میباشند.
در صورت نوشتن آدرس پست الکترونیکی باید آدرس ایمیل با دامنه  tabriziau.ac.irنوشته شود.
در فعالیتهای پژوهشی رعایت موارد ذکر شده در «دستور العمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی» ابالغی به شماره
/600216و 0363/06/60-الزامی میباشد.
چنانچه«متقاضی» از امتیاز پذیرش چاپ مقاله یا کتابی برای ارتقا به مرتبه فعلی استفاده نکرده باشد ،در صورتی که
تاریخ چاپ آن مقاله یا کتاب بعد از تاریخ ارتقا به مرتبه فعلی باشد ،امتیاز آن قابل محاسبه است.
چنانچه فعالیتی از یکی از بندهای ماده  3آیین نامه ارتقاء به استثنای موارد ذیل ،امتیاز کسب کند همان فعالیت
مجدداً نمیتواند از سایر بندهای همین ماده کسب امتیاز کند.
الف) پایان نامه یا رساله دانشجو
ب) کسب رتبه در جشنوارههای ملی و بین المللی
ت) ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت)
ث) مقالههای مستخرج از طرحهای پژوهشی با طرف قرارداد خارج از «موسسه» و تولید دانش فنی /اختراع منجر به تولید و تجاری سازی
محصول یا فرآیند که به یک فعالیت(اصل فعالیت یا مقاله مستخرج از آن) امتیاز کامل و به فعالیت دیگر نصف امتیاز تعلق میگیرد.
به کلیه فعالیتهای پژوهشی مشترک با همکاری مراکز علمی کشورهای دیگر که در آیین نامه ارتقاء امتیاز خاصی در نظر گرفته نشده است ،امتیاز
فعالیت پژوهشی در () )1+(1*nضرب میشود که  nتعداد کشورهای مختلف خارجی ذکر شده در آدرس مولفین است که محل اشتغال غیر
دانشگاه هنر اسالمی تبریز میباشد .که در صورت امتیاز بیشتر از سقف ،امتیاز اضافی به صورت گرنت تشویقی در نظر گرفته خواهد شد.
در فعالیتهای که به صورت چند نفره انجام گیرد در صورت قید «به ترتیب حروف الفبا» امتیازات به صورت مساوی
تقسیم خواهد شد و یا در صورت داشتن صورتجلسه سهم نامه با امضاء تمامی نفرات امتیازات برحسب درصد سهم
اعالمی محاسبه میشود و در غیر اینصورت مطابق جدول زیر سهم افراد محاسبه خواهد شد.
تعداد
همکاران
0

سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوط
بقیه همکاران
اول
%011

6
3
0
0

%61
%01
%71
%21

%21
%01
%01
%31

 2و باالتر

%01

>%60

مجموع
ضرایب
%195
%185
%155
%185
%070
1

نحوه تخصیص امتیازات(به ترتیب آیین نامه ارتقاء):

 -1امتیاز مقاالت چاپ شده در نشریات علمی -پژوهشی معتبر داخلی و خارجی:
نمایه نشریه

IF

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز
در موضوع

7
بیشتر از 0
2
1/7-0
ISI
0
1/0-<1/7
)(WOS , JCR
0
1/0-<1/0
3
1-<1/0
تبصره :0برای  IFباالی ( )0اگر چه سقف امتیاز  7است ولی به ازای  IFباالتر در آئین نامه گرنت ،تشویق گرنتی در
نظر گرفته خواهد شد.
تبصره :6در صورت افزایش  IFتا دو سال از تاریخ نشر مقاله IF ،باالتر مالک عمل قرار خواهد گرفت.
حداکثر امتیاز
درجه
نمایه
Q1
2
Q2
0
Scopus
Q3
0
3
 Q4و پائین تر
تبصره :مقاالت چاپ شده در سایر مجالت معتبر بین المللی نمایه دار که در سیاهه نمایههای بینالمللی
معتبر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به صورت ادواری منتشر میشود بر حسب مورد در شورای
پژوهشی دانشگاه حداکثر تا  3امتیاز تصمیم گیری خواهد شد.
بدون سقف
حداکثر امتیاز
زبان مقاله
رتبه نشریه
7
غیرفارسی
علمی-پژوهشی
2
فارسی
تبصره :به مقاالت چاپ شده اعضاء هیئت علمی و دانشجویان در نشریات دانشگاه هنر اسالمی تبریز در
بررسی ترفیع و پاداش امتیازی معادل امتیاز نشریات علمی-پژوهشی اختصاص داده شود .دانشجویان دوره
دکتری نیز میتوانند یکی از دو مقاله موظفی خود را در نشریههای فوق به چاپ برسانند.
حداکثر امتیاز
شرایط
نمایه
مطابق رتبه نشریه
دارای رتبه وزارتی
ISC
)k=3+((3*i)/u
متاثر از باالترین  IFدر گروه موضوعی
 =uباالترین  IFدر گروه موضوعی نشریه
 IF =iنشریه
مثال :مقاله چاپ شده در نشریه « international journal of architectural engineering
 »and urban planningکه در گروه «هنر و معماری» گروه بندی شده است.
 IF( 0.143 =iنشریه)
( 0.344 =uباالترین  IFدر گروه موضوعی)
k=3+ ((3*0.143)/0.344)= 4.247093≃4.3
 -0-0فهرست نشریههای داخلی با اعتبار علمی – پژوهشی را کمیسیون نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
شورای عالی حوزههای علمیه به صورت ادواری منتشر میکند.
 -6-0نشریههای خارجی معتبر را معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تعیین میکند.
تبصره :به مقاالت چاپ شده در نشریات لیست سیاه که به صورت ادواری از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری اعالم میشود ،امتیازی تعلق نمیگیرد.
 -3-0حداکثر دو مقاله با گواهی پذیرش قطعی در هر مرتبه ارتقا مورد قبول است.
 -0-0نسخه در نوبت چاپ مقاله ،مشروط به درج  DOIبه مثابه مقاله چاپ شده است.
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 -0-0حداکثر ./01امتیاز کسب شده از این بند میتواند از مقالههای پذیرفته یا چاپ شده در نشریههای موسسه محل
خدمت متقاضی در زمان چاپ مقاله ،یا نشریههای ی باشد که متقاضی در زمان چاپ مقاله مدیر مسئول ،سردبیر
یا عضو هیأت تحریریه آنها بوده است.
 -2-0امتیاز حد اکثر دو مقاله مستخ رج از هر طرح(منجر به تولید سندی ملی) در حد اقل امتیازهای این بند محاسبه
میشود ،هر چند به همه مقالهها امتیاز تعلق میگیرد.
 -7-0حداقل  ./71امتیاز مقالهها  ،باید مستقیماً در ارتباط با تخصص(رشته تحصیلی  /گروه آموزشی) متقاضی باشد.
 -0-0مقالههای با همپوشانی کمتر از  ./31مقاله مستقل تلقی میشوند و به مقالههای با همپوشانی بیشتر از ./71
امتیازی تعلق نمیگیرد .امتیاز تعلق گرفته به مقالههای با همپوشانی  31تا  ./71به نسبت میزان همپوشانی
خواهد بود .در هر حال ،مقاله نباید منجر به چاپ نتایج انتشار یافته شود.
 -6-0متقاضی ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی باید حداقل به ترتیب سه و پنج مقاله ،صرف نظر از ترتیب
قرارگرفتن اسامی ،به عنوان نویسنده مسئول ارائه دهد.
 -01-0چاپ حداقل یک مقاله به زبان فارسی در هر مرتبه ارتقا الزامی است.
 -00-0امتیاز مقاله مستخرج از طرحهای پژوهشی محرمانه که امکان چاپ و انتشار آنان به واسطه محرمانه بودن ممکن
نیست با تأیید کمیته ممیزی منتخب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری متبوع حسب مورد 0/6 ،برابر قابل افزایش است.
 -06-0امتیاز مقاله مشترک با اعضای هیأت علمی مراکز معتبر علمی خارج از کشور که برگرفته از طرح تحقیقاتی مشترک،
فرصت مطالعاتی متقاضی /دانشجوی تحت راهنمایی متقاضی و دانشجوی مشترک باشد ،تا  0/6برابر قابل افزایش است.
 -03-0امتیاز مقاله پر استناد و داغ با تأیید هیأت ممیزه تا  0/0برابر قابل افزایش است.
 -00-0امتیاز مقاله مستخرج از برنامه مصوب تحقیقاتی جهت دار عضو هیأت علمی که حداقل  ./01آن برنامه
معطوف به رفع مشکالت کشور باشد ،تا  0/0برابر قابل افزایش است.
 -00-0امتیاز مقاله چاپ شده در نشریههای  Natureو  Scienceتا دو برابر قابل افزایش است .سایر امتیازهای این
نوع مقاله در شیوه نامه اجرایی این آئین نامه تعیین میشود.
 -02-0ارزیابی اعتبار نمایهها (فارسی و غیرفارسی) در یکی از دو تاریخ پذیرش و یا چاپ مقاله مالک عمل خواهد بود.
 -07-0به مقاالت و یا نشریات چاپ شده که موضوع آن غیر مرتبط با حوزه تخصصی دانشکده باشد با تعیین درصد
ارتباط موضوع مقاله و یا نشریه (ضریب  ،)kکه مقدار آن توسط شورای دانشکده و شورای پژوهشی دانشگاه
تعیین خواهد شد ،امتیاز دهی خواهد شد.
 -00-0به مقاالت کاملی که تحت عناوین مختلف از قبیلShort ،Technical Note ،Rapid Publication :
 Case Report ،Communicationو  Letterچاپ میشوند از  71درصد امتیاز کامل برخوردار خواهند
بود و به مقاالت نوع  Discussion ،Comment ،Editorial Materialاز  01درصد امتیاز کامل برخوردار
خواهند شد.
 -06-0امتیاز مقالههای علمی پژوهشی پر استناد و داغ با تایید هیات ممیزه تا  0/0برابر افزایش مییابد.
 -61-0چنانچه مقالهای مستخرج از پایان نامه یا رسالة دانشجویی تحت راهنمایی«متقاضی» بوده و نام دانشجو نفر
اول باشد ،استاد راهنما ،صرف نظر از ترتیب قرارگرفتن اسامی ،از امتیاز نفر اول برخوردار میشود.
 -60-0چنانچه مقاله ای مستخرج از نتایج یک یا چند پایان نامه یا رساله دانشجویان تحت راهنمایی«متقاضی» باشد،
استاد راهنما صرف نظر از ترتیب قرارگرفتن اسامی ،از امتیاز نفر اول برخوردار میشود.
 -66-0چنانچه مقاله ای مستخرج از تولید دانش فنی /اختراع منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند و
طرح های پژوهشی و فناوری باشد ،مجری مشروط به این که نویسنده مسئول آن مقاله باشد ،صرف نظر از
ترتیب قرارگرفتن اسامی ،از امتیاز نفر اول برخوردار میشود.
 -63-0چنانچه هدایت پایان نامه یا رساله دانشجو را بیش از یک استاد راهنما برعهده داشته باشند ،صرفاً استاد راهنمایی
از سهم امتیاز تعیین شده برای نفر اول در مقاله مستخرج از آن برخوردار میشود که نویسنده مسئول مقاله باشد.
 -60-0به منظور تقویت و توسعه همکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،چنانچه هدایت پایان نامه یا رساله دانشجویی
به طور مشترک برعهدة یک عضو هیات علمی دانشگاهی و یک عضو هیات علمی موسسه پژوهشی باشد ،هر دو
استاد راهنما از سهم امتیاز تعیین شده برای نفر اول در مقاله مستخرج از آن برخوردار میشوند.
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 -2مقاالت علمی -مروری چاپ شده در نشریههای معتبر:
حداکثر امتیاز

نوع مقاله
علمی-مروری

التین

7

فارسی

2

حداکثر امتیاز در موضوع
31

 -3مقاالت چاپ شده در نشریات علمی -ترویجی مورد تائید وزارت علوم:
رتبه نشریه

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز در موضوع

علمی-ترویجی

3

6

 -0-3به صورت ادواری فهرست نشریههای داخلی با اعتبار علمی – ترویجی را کمیسیون نشریات وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و شورای عالی حوزههای علمیه منتشر میکنند.
 -6-3موضوع مقاله باید مستقیماً در ارتباط با تخصص متقاضی باشد.
 -3-3مقالههای با همپوشانی کمتر از  ./31مقاله مستقل تلقی میشوند و به مقالههای با همپوشانی بیشتر از ./71
امتیازی تعلق نمیگیرد .امتیاز تعلق گرفته به مقالههای با همپوشانی  31تا  ./71به نسبت میزان همپوشانی
خواهد بود .در هر حال مقاله نباید منجر به چاپ نتایج انتشار یافته شود.
 -0-3به مقاالت چاپ شده در سایر نشریات داخلی فاقد نمایه بر حسب مورد در شورای پژوهشی دانشگاه تا حداکثر  6امتیاز
تصمیم گیری خواهد شد.

 -4مداخل چاپ شده در دانشنامهها ،دائره المعارفها و فرهنگها:
عنوان

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز در موضوع

مداخل چاپ شده در دانشنامهها ،دائره المعارفها و فرهنگها

6

0

 -9مقاله علمی کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همایشهای بین المللی و ملی:
نوع همایش

زبان مقاله

حداکثر امتیاز اصل

بین المللی خارجی

غیرفارسی

6

بین المللی داخلی نمایه در ISC

غیرفارسی

0/70

بین المللی داخلی نمایه در ISC

فارسی

0/0

ملی نمایه در ISC

فارسی

0

حداکثر امتیاز در موضوع
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 -0-0حداکثر تعداد  3مقاله به صورت اصل مقاله در یک سال از یک همایش مورد قبول خواهد بود .مقاله میتواند به صورت مشترک نیز باشد.
 -6-0حداکثر امتیاز ساالنه قابل قبول برای اختصاص اعتبار پژوهانه از بابت اصل مقاالت  0امتیاز خواهد بود.

 -6خالصه مقاله علمی چاپ شده در مجموعه مقاالت همایشهای بین المللی و ملی:
نوع همایش

زبان مقاله

حداکثر امتیاز چکیده

بین المللی خارجی

غیرفارسی

0

بین المللی داخلی نمایه در ISC

غیرفارسی

1/70

بین المللی داخلی نمایه در ISC

فارسی

1/0

ملی نمایه در ISC

فارسی

1/0

حداکثر امتیاز در موضوع

0

 -0-2حداکثر تعداد  3مقاله به صورت چکیده در یک سال از یک همایش مورد قبول خواهد بود .مقاله میتواند به صورت مشترک نیز باشد.
 -6-2حداکثر امتیاز ساالنه قابل قبول برای اختصاص اعتبار پژوهانه از بابت چکیده مقاالت  6خواهد بود.

 -5مقاله علمی -پژوهشی مستخرج از رساله متقاضی:
موضع

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز در موضوع

مقاله علمی -پژوهشی مستخرج از رساله متقاضی

6

0

 -0-7حداکثر امتیاز هر یک از مقالههای موضوع این بند در صورتی به متقاضی تعلق میگیرد که نام متقاضی به عنوان نویسنده
اول یا پس از نام استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم و یا به عنوان نویسنده مسئول ثبت شده باشد.
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 -8تولید دانش فنی /اختراع یا اکتشاف:
تولید دانش فنی /اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند با تایید مراجع ذی صالح وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و نیز هر نوآوری که برای حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا محصول جدید در کشور شود.
حداقل حداکثر حداکثر امتیاز حداکثر امتیاز
موضوع
در ردیفها در موضوع
امتیاز
امتیاز
 -0طراحی سیستمها ،روشها و خدمات جدید به منظور حل
2
0
معظالت آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی و درمانی در سطح کشور با
گواهی مراجع ذیصالح وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -6طراحی سیستمها ،روشها و خدمات جدید به منظور حل
0
معظالت آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی و درمانی در سطح منطقه با 1/0
گواهی مراجع ذیصالح در منطقه امایشی
 -3مدل سازی وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و ساخت هر قطعه که
3
0
منجر به تولید دستگاه شود؛ با گواهی اداره کل تجهیزات پزشکی
وزارت بهداشت و تایید هیات ممیزه مرکزی
61
 -0تولید مواد برای آزمایشهای پزشکی و تولیدات دارویی جدید از طریق
2
0
مهندسی معکوس ،به ترتیب با گواهی معاونت درمان یا معاونت غذا و داروی
وزارت بهداشت(حسب مورد) و تایید هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت
 -0انجام فعالیتهای جدید پزشکی که به خودکفایی کشور کمک موثر کند
0
مانند اجرای روشهای تشخیصی-درمانی نوین برای اولین بار در ایران با گواهی 1/0
هیات ممتحنه رشته مربوطه و تایید هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت
 -2تدوین راهنمای طبابت بالینی کشور ،با استناد بر پژوهش و
0
براساس شواهد علمی با گواهی معاونت درمان وزارت بهداشت و 1/0
01
تایید هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت
 -7اختراع ،اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت شده
0
در مراجع قانونی در مراجع قانونی داخل کشور با تایید معاونت 1/0
پژوهشی و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -0اختراع ،اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت شده
و دستاوردهای فناورانه که در چارچوب پژوهشهای کاربردی،
پایاننامهها و رسالههای دکتری با رعایت مالکیت فکری در قالب
شرکت دانش بنیان یا شرکت دانشگاهی مراحل تجاری سازی آن با
00
0
تایید مراجع مربوطه به انجام رسیده باشد.
31
تبصره :چنانچه ثبت اختراع در سطح بینالمللی ،به همراه چاپ مقالهای
باشد به یک مورد امتیاز کامل و مورد دیگر نصف امتیاز تعلق میگیرد.
 -6ثبت مالکیت فکری(پتنت) دستاوردهای پژوهشی و فناوری به
00
1
نام موسسه محل خدمت متقاضی ،به شرط اینکه به فروش رسیده و
یا به صورت تحت لیسانس از آن استفاده شده باشد.
 -01تعیین توالی ژن ثبت شده در مراجع قانونی یا علمی داخلی یا
6
1/0
خارج از کشور با تایید مراجع ذیصالح وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -0-0موارد ثبت شده باید با  Affiliationدانشگاه هنر اسالمی تبریز و آدرس دانشگاه هنر اسالمی تبریز قید شود
در غیر اینصورت امتیازی تعلق نمیگیرد.
تبصره :1به ثبت مالکیت فکری«متقاضی» که با اطالع «موسسه» محل خدمت در سایر دستگاهها انجام شده باشد نیز ،امتیاز تعلق میگیرد.
تبصره :2در مواردی که ثبت اختراع به نام شخص حقوقی و به نام دانشگاه هنر اسالمی تبریز ثبت شود در اینصورت بنا به تصمیم شورای
پژوهشی دانشگاه به اعضاء حقیقی که عضو تیم اختراع بودهاند ،امتیاز تعلق میگیرد.
 -6-0مراجع قانونی تاییدة اختراع ،اکتشاف ،تولید محصوالت پژوهشی و تجاری سازی محصول و مراجع قانونی یا علمی داخلی
و خارجی ثبت تعیین توالی را هر ساله معاونت پژوهش و فناوری «وزارت» یا مرجع مورد تایید آن معاونت اعالم میکند.
 -3-0مرجع تایید فروش یا استفاده به صورت تحت لیسانس از ثبت مالکیت فکری(پتنت) دستاوردهای پژوهشی و
فناوری ،معاونت پژوهش و فناوری«موسسه» است.
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 -5امتیاز طرحهای پژوهشی:
الف) طرحهای پژوهشی داخلی:
گزارش طرح پژوهشی
طرح پژوهشی بیشتر از اعتبار  36،011،111ریال
طرح پژوهشی تا و مساوی اعتبار  36،011،111ریال

حداکثر امتیاز
6
0

حداکثر امتیاز در موضوع
2

ب) طرحهای پژوهشی خارجی ملی و منطقهای:
حداکثر امتیاز در موضوع
حداکثر امتیاز
اعتبار طرح پژوهشی()X
طرح
Y=10
بیشتر و مساوی 60
Y=4.5+(X/100)*22
کمتر از  60بیشتر از 0
منطقه ای
Y=4.5
اعتبار کمتر یا مساوی 0
بدون سقف
Y=15
بیشتر و مساوی 01
Y=8.5+(X/100)*13
کمتر از  01بیشتر از 7
ملی
Y=8.5
اعتبار کمتر یا مساوی 7
امتیاز هر قرارداد طرح پژوهشی تمام شده با تائیدیه انجام کار از طرف سازمان کارفرما بر مبنای سال اتمام ،برحسب
میلیون تومان با  xو امتیاز گرنت با  yنشان داده شده است.
 -0-6آن دسته از طرحها ی پژوهشی و فناوری که حسب نیاز برای انجام مأموریتهای ستاد وزارت خانهها و به
سفارش وزیر یا معاونتهای مربوط ،در مؤسسههای پژوهشی زیربط انجام میشود و همچنین طرحهای پژوهشی
که حداقل  01درصد از اعتبار آن از خارج موسسه تامین میشود ،در صورتی که موضوع طرحها در حوزه
تخصصی فرد و یا در جهت مأموریت موسسه محل خدمت برسد ،به عنوان طرح پژوهشی و فناوری با طرف
قرارداد خارج از موسسه تلقی شده و در بند مربوط به آنها امتیاز داده میشود.
 -6-6در طرحهای پژوهشی با اعتبار بیشتر از سقف تعریف شده ،گرنت تشویقی مشمول خواهد شد.
 -3-6در طرحهای پژوهشی خارجی ،در صورتی که مجری از محل قرارداد طرح پژوهشی ،تجهیزات غیرمصرفی برای
دانشگاه جذب نماید و ارزش ریالی تجهیزات بیشتر از درصد باالسری مشمول کل مبلغ قرارداد باشد ،تجهیزات
جذب شده باالسری محسوب شده و معادل ارزش ریالی تجهیزات ،گرنت برای مجری محاسبه خواهد شد و
امتیاز طرح نیز ارزش کل قرارداد منهای ارزش ریالی تجهیزات محاسبه خواهد شد.
 -0-6امتیاز گزارش طرحهای تحقیقاتی مشترک با دانشگاهها و موسسههای علمی خارج از کشور تا  0/6برابر محاسبه خواهد شد.
 -0-6به طرحهای که ناشی از مسئولیت اجرایی و وظایف حقوقی متقاضی باشد یا با تخصص او مرتبط نباشد ،امتیازی تعلق نمیگیرد.

 -15اثر بدیع و ارزنده هنری یا ادبی و فلسفی چاپ شده:
حداکثر امتیاز در موضوع
31

سطح ارزشیابی حداکثر امتیاز
موضوع
 1تا 6/66
منطقه ای
 1تا 2/66
ملی
 اثر بدیع و ارزنده هنری یا ادبی و فلسفی چاپ شده 1تا 01
جهانی
شاخصهای ارزشیابی اثر بدیع و ارزنده هنری
تعریف
شاخص
مصداق
آثار هنری که در موزهها ،گنجینهها و مجموعههای معتبر داخلی و خارجی نگهداری میشوند.
آثار موزهای
1
2

آثار یادمانی و
المانهای شهری

3

آثار جریان ساز

4

آثار تولیدی ،اقتصادی
و کارآفرینانه

آثار هنری شامل مجسمهها ،نقاشی دیواری ،بناهای معماری و  ...که در قالب یادمانهای شهری و عمومی
ساخته میشوند و آثار موسیقایی که به عنوان آثار بیادماندنی شناخته میشوند.
آثاری که به واسطه فرم ،تکنیک ،محتوا ،به کارگیری در رسانههای جدید و  ...در ابداع و پیدایش یک جریان ،جنبش،
سبک ،مکتب و شیوههای خلق هنری جدید و یا تحول در جریانهای هنری و زیبایی شناختی تاثیر اساسی داشتهاند.
آثاری که طراحی و اجرای آنها منجر به ایجاد کار ،تولید یک محصول هنری همراه با شکل گیری یک
برند اقتصادی شده است.

 -0-01مجموع امتیازهای متقاضی از موارد مندرج در بندهای -6( ،0ب) و01میتواند تا  % 01از حداقل امتیازهای الزم بند
(()0مقاالت علمی -پژوهشی) را پوشش دهد.
 -6-01ارتباط اثر با حوزه تخصصی متقاضی و رشته :تنها آثاری مورد ارزشیابی قرار خواهند گرفت که در حوزه تخصص
دانشگاهی متقاضی و گروه آموزشی مربوطه باشد .تولید آثار هنری در سایر رشته ها ،امتیازی برای متقاضی نخواهد داشت.
 -3-01اصل وابستگی اثر با خالق آن :پیش فرض قدرالسهم هنرمند در خلق اثر یا وجه ممیزه اثر هنری011 ،درصد
است اما در آثار گروهی و شرکتی قدرالسهم مستقل عضو هیات علمی باید قابل تفکیک و اثبات باشد.
6

 -11ایجاد ظرفیت فعالی در جذب اعتبار پژوهشی(گرنت) داخلی یا بین المللی:
حداکثر امتیاز در موضوع

حداکثر امتیاز
موضوع
0
به ازای هر  0111دالر گرنت خارجی جذب شده
06
0
به ازای هر  001میلیون ریال گرنت جذب شده داخل کشور
 -0-00به جذب گرنت بیشتر از سقف اعتباری گرنت تشویقی محاسبه خواهد شد.
 -6-00در برگزاری همایشها ،جشنوارهها و  ،..که جذب مشارکت مالی به صورت آورده ریالی و یا تجهیزات غیرمصرفی نبوده
و حمایت مالی سازمانها با روشهایی مانند تامین هزینه اسکان مهمانان در هتل و یا پرداخت هزینههای رفت و برگشت
میهمانان و یا تامین و پرداخت سایر هزینهها میباشد به ازای هر  311میلیون ریال جذب مشارکت مالی با ارائه
مستندات مربوطه به مدیریت پژوهش و فناوری و تائید شورای پژوهشی دانشگاه  0/0امتیاز تخصیص داده خواهد شد.

 -12تصنیف ،تالیف ،تصحیح انتقادی و ترجمه:
موضوع

عنوان

فرمول محاسبه امتیاز

حداکثر امتیاز

Y=(x*15/100)+k+m

00
01
7

حداکثر امتیاز در هر موضوع

تصنیف
تصنیف ،تألیف ،تصحیح
تألیف
انتقادی ،ترجمه کتاب،
Y=(x*10/100)+k+m
دانشنامه که موارد زیر
تصحیح انتقادی
Y=(x*7/100)+k+m
در محاسبه امتیاز آنها
01
ترجمه مرتبط با
7
Y=(x*7/100)+k+m
در نظر گرفته شوند.
تخصص
 =xمیانگین نمره اعالمی از طرف داوران و زیر نظر شورای پژوهشی دانشگاه
 =1/6 =kحداقل انتخاب داوران مبنی بر عنوان درسی بودن کتاب
 =mحداقل انتخاب داوران مبنی بر استفاده کتاب در مقطع کارشناسی ارشد برابر  1/6و دکتری برابر 1/0
 =Yامتیاز کتاب
 -0-06کتاب چاپ شده می بایست از سری انتشارات دانشگاه هنر اسالمی تبریز باشد و به کتب چاپی توسط سایر انتشارات،
مشروط براینکه مورد درخواستی قبالً در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح و مطابق آیین نامهها و اولویتهای دانشگاه مورد
قبول قرارنگیرد ،برحسب مورد در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح و تا سقف  01درصد امتیاز داده خواهد شد.
 -6-06در کتب منتشره اشاره به عضویت سازمانی در روی جلد یا شناسنامه کتاب الزامی میباشد .در غیر اینصورت
امتیازی تعلق نمیگیرد.
 -3-06به کتابهای منتشره به صورت مشترک همراه با چاپ آرم و درج نام دانشگاه در صفحه شناسنامه (فهرست نویسی فیپا)
با انتشارات دانشگاههای دولتی ،و همراه با درج نام دانشگاه یا نوشتن عضویت سازمانی مولف یا مترجم با انتشارات
فرهنگستانهای جمهوری اسالمی ایران و مراکز نشر کتب دانشگاهی نظیر انتشارات سمت و جهاد دانشگاهی از امتیاز
مشابه انتشارات دانشگاه بهرهمند خواهند شد.
 -0-06به کتبی تالیفی یا ترجمه که از طرف ارگانهای حقوقی سفارش داده میشود به شرط تصویب شورای
پژوهشی دانشگاه ،بعد از چاپ امتیاز تعلق میگیرد.
 -0-06در کتابهایی که هر فصل یا بخش توسط مولف یا مولفین مشخص تالیف شده(بوک چپتر) ،در صورتی که
مولفین هر فصل یا بخش به صورت مستقل مشخص نشده باشد در این صورت تالیف کامل کتاب به صورت
مشترک در نظر گرفته شده و امتیازات براساس جدول تقسیم بندی امتیازات طبق آئین نامه ارتقاء تقسیم
خواهد شد و در صورت مشخص نمودن مولف یا مولفین هر فصل یا بخش ،همانند سهم نامه تلقی شده و امتیاز
هر فصل یا بخش به صورت مساوی و کار مشترک از کتاب کامل تالیفی تقسیم خواهد شد.
 -2-06امتیاز موضوع این بند برای کتاب تألیفی یا تصنیفی به زبان خارجی که توسط ناشران معتبر بین المللی چاپ
شده باشد ،تا  0/0برابر قابل افزایش است.
 -7-06امتیازهای متقاضی از تصنیف یا تألیف کتاب میتواند تا  %60از حداقل امتیازهای الزم بند یک جدول آیین
نامه ارتقاء را پوشش دهد.
 -0-06امتیازهای متقاضی از تصنیف یا تألیف کتاب برای گروههای علوم انسانی و هنر میتواند تا  %01از حداقل امتیازهای
الزم بند یک این جدول (جدول شماره  )0-3را پوشش دهد .تشخیص رشتهها بر عهده هیأت ممیزه است.
بدون سقف
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 -6-06امتیاز متقاضی برای تجدید چاپ یا ویرایش با حداقل  %31تغییر در محتوای کتاب ،حداکثر  %31از
امتیازهای تعیین شده در این بند خواهد بود.
 -01-06کتاب برگرفته از پایان نامه یا رساله«متقاضی» در صورتی واجد شرایط امتیاز است که حداقل  31درصد
تغییر نسبت به پایان نامه یا رساله داشته باشد .در غیر اینصورت ،تا  01درصد امتیاز به کتاب تعلق میگیرد.
 -00-06گواهی پذیرش چاپ و قرارداد از یکی از ناشران معتبر ،مشروط به ارائه نسخه آماده چاپ ،تنها برای یک کتاب پذیرفتنی است.
 -06-06در صورتی که امتیاز بیشتر از سقف باشد به میزان امتیاز بیشتر گرنت تشویقی در نظر گرفته خواهد شد.

 -13راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری:
موضوع

حداکثر امتیاز

 .0راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری
حرفهای یا سطح  3حوزه (سقف برای پایان نامههای
کاربردی به منظور حل مشکالت کشور با ضریب  0/0برابر)
 .6راهنمایی و مشاوره رساله دکتری تخصصی یا سطح
 0حوزه (سقف برای رسالههای کاربردی به منظور حل
مشکالت کشور با ضریب  0/0برابر)

حداکثر امتیاز در هر موضوع

 .0استادراهنما
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 .6استادمشاور

1/0

 .0استادراهنما

2

 .6استادمشاور

0/0
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 -0-03برای ارتقا به مرتبه دانشیاری راهنمایی حداقل چهار پایان نامه کارشناسی ارشد مشروط به دایر بودن دوره
کارشناسی ارشد در رشته متقاضی در موسسه محل خدمت الزامی است.
 -6-03برای ارتقا به مرتبه دانشیاری اعضای هیأت علمی گروه معارف ،راهنمایی حداقل چهار پایان نامه کارشناسی ارشد
مشروط به دایر بودن و دانش آموخته داشتن در دوره کارشناسی ارشد رشته متقاضی در موسسه محل خدمت الزامی
است و در صورت فقدان دوره کارشناسی ارشد در رشته متقاضی اتمام یک کتاب تألیفی یا یک طرح پژوهشی مصوب
در رشته تخصصی متقاضی که در چارچوب اسناد ملی یا باالدستی انجام شده باشد؛ کفایت میکند.
 -3-03برای ارتقا به مرتبه استادی راهنمایی حداقل  3رساله دکتری مشروط به دایر بودن و دانش آموخته داشتن در
دوره دکتری رشته متقاضی در موسسه محل خدمت الزامی است .در صورت فقدان دوره دکتری در رشته
متقاضی اتمام یک طرح ملی یا یک کتاب تصنیفی کفایت میکند.
 -0-03برای ارتقا به مرتبه استادی اعضای هیأت علمی گروه معارف ،راهنمایی حداقل  3رساله دکتری مشروط به
دایر بودن و دانش آموخته داشتن در دوره دکتری رشته متقاضی در موسسه محل خدمت الزامی است و در
صورت فقدان دوره دکتری در رشته متقاضی اتمام یک کتاب تصنیفی یا یک طرح پژوهشی مصوب در رشته
تخصصی مربوطه که در چارچوب اسناد ملی یا باالدستی انجام شده باشد ،کفایت مینماید.
 -0-03در اجرای بندهای ( )0-03الی ( )0-03ردیف حاضر ،هر دو پایان نامه یا رساله دارای راهنماهای مشترک ،صرف
نظر از ترتیب اسامی استادان راهنما ،برای هر یک از آنها به عنوان یک پایان نامه یا رساله محاسبه میشود.
 -2-03امتیازات این بند برای عضو هیئت علمی گرنت ایجاد نمیکند.

 -14کرسیهای نظریه پردازی:
موضوع
 .0ارائه کرسیهای علمی  -ترویجی
 .6ارائه دستاوردها و نتایج علمی -پژوهشی
برگرفته از کرسیهای نظریه پردازی در همایشها
و میزگردهای مراکز علمی ملی و بین المللی
کرسیهای
نظریه پردازی

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز در هر موضوع

 6تا 0
0

 .3نقد علمی در حوزههای علوم به ویژه علوم
انسانی و معارف اسالمی

 3تا 7

 .0نوآوری در حوزههای علوم به ویژه علوم انسانی
و معارف اسالمی

 3تا 7

 .0نظریه پردازی در حوزههای علوم به ویژه علوم
انسانی و معارف اسالمی

 7تا 06
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 -19کسب رتبه در جشنوارههای داخلی و خارجی:
حداکثر امتیاز

عنوان کسب شده
بند
جشنوارهها و مسابقات بینالمللی رسمی
مقام اول
0
1
مقام دوم
6
مقام سوم
3

2
0/0
0

2

جشنوارهها و مسابقات ملی رسمی(متولی وزارتی ،مثل بینالها)
مقام اول
0
مقام دوم
6
مقام سوم
3

3

جشنوارهها و مسابقات ملی و غیر وزارتی بین المللی(غیر بینالها) برگزار شده در داخل کشور
0
مقام اول
0
3/0
مقام دوم
6
3
مقام سوم
3

4

راه یابی اثر به بینالها و جشنوارهها و نمایشگاهها
 0راه یابی به بینالها و جشنوارههای ملی رسمی و راه یابی به
نمایشگاههای بین المللی
 6راهیابیبه بینالها و جشنوارههای ملی رسمی و راهیابی به
نمایشگاههای بینالمللی برگزارشده در داخل

9

جشنوارهها و مسابقات استانی که به صورت ملی برگزار می شوند با متولی غیروزارتی
6/0
مقام اول
0
6
مقام دوم
6
0/0
مقام سوم
3

6

حداکثر امتیاز در موضوع

0
0/0
0

01

3
6/0

0/0

 0راه یابی و نمایش اثر در جشنوارههای ملی رسمی

 -0-00به ایده نوآورانه منتخب و برگزیده جشنوارههای ایده برتر مورد تایید شورای پژوهشی دانشگاه هنر اسالمی
تبریز نیز مطابق جدول امتیاز تعلق میگیرد.
 -6-00به پژوهشگران منتخب استانی ،ملی و بین المللی نیز مطابق جدول امتیاز تعلق میگیرد.

 -16داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی:
موضوع
 .0داوری مقالههای علمی-پژوهشی مجالت معتبر و آثار بدیع
و ارزنده هنری هر مورد

حداکثر امتیاز
التین

0

فارسی

1/70

حداکثر امتیاز در هر موضوع

 .6داوری یا نظارت بر طرحهای پژوهشی یا فناوری
 -6-0داوری یا نظارت بر طرحهای پژوهشی یا فناوری
هر مورد
 -6-6داوری کتاب تالیفی هر مورد
 -6-3داوری کتاب ترجمه هر مورد

خارجی

6

داخلی

0/0

التین

6

فارسی

0/70

01

0/0

تهیه و تنظیم
مدیریت امور پژوهش و فناوری
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