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 (11مجادله،);دَرَجات الْعِلْمَ أُوتُواْ الَّذِينَ وَ مِنكُمْ ءَامَنُواْ الَّذِينَ اللَّهُ يرْفَعِ

 «بخشدمي عظيمي درجات شده داده آنان به علم كه را كساني و اندآورده ايمان كه را كساني خداوند»

 

 آفرين نقش و رفيع جايگاهي اسالمي، مقدس متن بويژه و اسالم منظر از فناوری و پژوهش

 .دانست پژوهش و تعقل تدبر، دين توان مي را اسالم كريم قرآن استناد به بطوريكه. دارد

 و قدرت بنيادی ایه مولفه از يكي پژوهش كه داشت اذعان جرات به توان مي امروزه

 هر فرهنگي و فناورانه زايندگي و آنوزش پويايي. شود مي محسوب كشورها جانبه همه استقالل

 توسعه از هايي نشانه نادر، مواردی در هم اگر. است وابسته پژوهش امر به بشدت كشوری

 نخواهد را الزم پايداری و استمرار و بوده مقطعي اثری ترديد بي شود، ديده پژوهش از مستقل

 استمرار برای تضميني ديگر طرف از و است توسعه مبنای طرف يک از پژوهش بنابراين .داشت

 .توسعه پايداری و

 پژوهش حوزه به اخير سالهای در كه توجهي قابل قانوني های بسترسازی و جدی توجهات

 دارد اصلهف حوزه اين آل ايده شرايط با هنوز كه چند هر است شده كشور كالن های برنامه در

 اين در ترديد بي. است كشور جانبه همه توسعه اثر در مساله اين ضرورت درک از نشان ولي

 تربيت در هم و پژوهش انجام در هم را نقش تاثيرگذارترين و ترين حياتي دانشگاهها ميان

 معماری و هنر بويژه و هنر حوزه در پژوهش كه نباشد ذكر به نيازی شايد. دارند پژوهشگر

 باالخص و جهان در دانشگاهي های پژوهش های حوزه بكرترين و محجورترين از يكي مياسال

 دو را حوزه اين پژوهشي فعاليتهای جانبه همه توسعه ضرورت مساله اين. باشد مي ايران در

. نمايد مي كشور هنری دانشگاههای معدود متوجه را تری سنگين رسالت و نموده چندان

 مسئوليت به وقوف با و پژوهش ويژه جايگاه و ضرورت به ايمان با نيز يزتبر اسالمي هنر دانشگاه

 در پرثمر و پركار سالهای سرگذاشتن پشت ضمن باشد، مي دار عهده حوزه اين در كه سنگيني

 خود، گانه شش هایدانشكده و دانشگاه پژوهشي جامع طرح تصويب و تدوين با پژوهش، رما

 . بنمايد حوزه اين به تری جدی اماهتم رو پيش سالهای در است مصمم

 

 زاده محمد مهدي دکتر

فناوري و پژوهش آموزش، معاون





 

  

 

 

در جهان امروز پيشرفت و توسعه كشورها بر مبنای علم و دانش استوار است. پژوهش و 

توليد علم و فناوری از مهمترين عناصر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و 

شود كه در ها در صورتي محقق ميآيد. توفيق در اين زمينهساب ميسياسي كشور به ح

وسعه های هدفمند و كالن ، توجه مناسبي به امر پژوهش و فناوری صورت پذيرد. تريزیبرنامه

پايدار با ساختارهای علمي وپژوهشي ارتباط مستقيم دارد. تحوالت ناشي ازنفوذ علم وفناوری 

توان بعنوان يک نكته مسجل درآينده نيست واين تحول راميدردنيای امروز بركسي پوشيده 

بينيم ميزان بس كه امروزه ميباره اهميت تحقيق همين. درنگری برپايه تحقيق دانست

گذاری دراين امر، مهمترين شاخص توسعه يافتگي جوامع برای رسيدن به جامعه دانايي سرمايه

به عنوان يک مسأله حياتي و نيروی محركه بنابراين الزم است پژوهش و فناوری  .محور است

 پيشرفت و توسعه پايدار و رسيدن به رفاه و استقالل واقعي در اولويت قرار گيرد. 

ها نمي بايست صرفاحول های دانشگاهي است و دانشگاهپژوهش نگين درخشان فعاليت

ر تالش است، با محور آموزش سازماندهي شوند.در اين راستا اداره پژوهش و فناوری دانشگاه د

های مناسب، انگيزه پرداختن به امور پژوهشي گزاریتشويق و تسهيل امور پژوهشي و سياست

های را به موازات آموزش تقويت نمايد و پژوهش را بعنوان يک وظيفه رسمي وارد عرصه فعاليت

 موثر و مفيد استفاده است، اهميت حائز بحث اين در دانشگاهي اعضای هيأت علمي شود. آنچه

 و توليد بهبود خصوص در مدبرانه اقدامات انجام منظور به تحقيقاتي موجود های ظرفيت از

اميد است كه اين اقدامات سهمي هرچند اندک در ادعای وظيفه اصلي  .است دانش انتقال

 سازی برای كاربرد دانش است را ايفا نموده باشيم.دانشگاه كه همان توليد، اشاعه و زمينه

 

 بگلو قره نومی دکتر

 فناوري و پژوهش امور مدير
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 اعتبار ژپواههن)گرنت(

 و دانشجویان دوره دکتري اعضاي هیئت علمي( گرنت) پژوهانهاعتبار نامه آئین -1-1
 (14/06/95و هیئت رئیسه دانشگاه در تاريخ  06/06/95مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه در تاريخ )
 

 :مقدمه
 پژوهانهنيز نظارت در هزينه كرد اعتبار  اين دستورالعمل به منظور ايجاد تسهيالت، هماهنگي و

 شده است.تدوين  دانشگاه هنر اسالمي تبريز اعضای هيئت علمي )گرنت(
 

 تعاريف :1ماده
 باشد.منظور از دانشگاه، دانشگاه هنر اسالمي تبريز مي -1

 شود.ی سال مالي دانشگاه بررسي، محاسبه، تصويب و پرداخت مياعتبار پژوهانه بر مبنا -2
 

 اهداف :2ماده
 هنر اسالمي تبريزدانشگاه طبق طرح جامع پژوهشي فناوری  دستيابي به اهداف پژوهش و -1
 كمي عملكرد پژوهشي اعضای هيئت علمي كيفي و فراهم نمودن امكان بررسي -2

ی پژوهشتي در راستتای   هتا يتت فعالاعضای هيئت علمي به انجام و تشويق ترغيب  -3
 توليد علم، دانش، اثر هنری و فناوری منطبق با معيارهای دانشگاه

 المللي دانشگاهبين ای وتقاء جايگاه منطقهار -4

 وری و استفاده بهينه از منابع ماليافزايش ميزان بهره -5

 ی پژوهشيهافعاليتايجاد تسهيالت الزم به منظور تسريع در روند اجرايي  -6
 

 افراد مشمول پژوهانه: :3ماده
پيماني، رسمي هنر اسالمي تبريز )با عضويت  هر عضو هيئت علمي دانشگاه -1

 آزمايشي و رسمي( از تاريخ اولين صدور حكم كارگزيني

 طترح  از توانندمي ورود بدو از سربازی خدمت طرح دكتری علمي هيئت اعضاء :تبصره

 اول از ستربازی  ختدمت  طرح انسليس فوق علمي هيئت اعضاء و شوند مندبهره پژوهانه
 (229-)مصوب شورای پژوهشي .شوند مندبهره پژوهانه طرح از توانندمي تعهد دوره

دانشجويان دوره دكتری دانشگاه هنر اسالمي تبريز بعد از آزمون جامع تا پايان دوره  -2
 تحصيل

( به Post Doc) اعضاء هيئت علمي در طول دوره تحصيل دكتری و يا فوق دكتری -3
پژوهانه اين  باشند.مور به تحصيل و يا بورسيه مشمول دريافت پژوهانه نميأرت مصو

 كار طبق حكم كارگزيني برقرارخواهد شد.هافراد بعد از اتمام تحصيل و شروع ب

اعتبار پژوهانه اعضاء هيئت علمي در صورت ادامه تحصيل صفر خواهتد شتد. و    :تبصره

 نه برقرارخواهد شد.بعد از شروع به كار مجدد اعتبار پژوها
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 نحوه محاسبه و تخصیص پژوهانه: :4ماده

شارژ اوليه اعتبار پژوهانه برای اعضاء هيئت علمتي در ستال اول استتخدام و اعضتاء هيئتت       -1

 علمي مامور به تحصيل در سال اول شروع به كار با مدرک دكتری

 تاد و پنج ميليون ريال(ريال )هف 75.000.000اعضاء هيئت علمي با مرتبه استاديار و به باال:  -1-1

 ريال )پنجاه ميليون ريال( 50.000.000اعضاء هيئت علمي با مرتبه مربي:  -1-2

ها از تاريخ شروع ختدمت در ستال اول پرداختت شتده و معتادل      اعتبار پژوهانه به نسبت ماه -1-3

 شود.های قبل از تاريخ استخدام فقط برای سال دوم ذخيره مياعتبار پژوهانه به نسبت ماه

 (:x139/01/06)تاريخ استخدام:  اعتبار پژوهانه عضو استاديار در سال اول :مثال

 ريال 75.000.000سقف اعتبار: 

 ريال 43،750،000اعتبار قابل هزينه كرد در سال اول: 

 ريال 31،250،000اعتبار قابل ذخيره برای سال دوم: 

هتای بعتد امكتان ذخيتره     شارژ اوليه فقط يک سال قابل ذخيره بوده و برای سال :3بصرهت

 وجود ندارد.

 اعتبار پژوهانه عضو هيئت علمي بعد از سه سال سوخت خواهد شد. -2

 از سال دوم شروع به كار اعتبار پژوهانه طبق فرمول زير محاسبه خواهد شد. -3

محاسبه  G = B x C شروع به كار با فرمول اعتبار پژوهانه اعضاء هيئت علمي از سال دوم

 خواهد شد.

3-1- C :دانشگاه جاری حاصل تقسيم اعتبار پژوهشي تخصيصي سال  :ضريب ريالي

و مالي( بر مجموع امتياز كل  اداری مديريت معاونت توسعهعالم ه استناد اب)

ی پژوهشي اعضاء هيئت علمي در سال گذشته و مانده امتيازهای هافعاليت

 نتهي به سال جاریسه سال م

)مبلغ ضريب ريالي  kضريب ريالي مستخرج در هر صورت حداقل برابر مقدار  :تبصره

نرخ تورم  0.01برابر ضريب  m( خواهد بود. )مقدار m)*k+1 سال قبل( و حداكثر برابر

 اعالمي از طرف بانک مركزی جمهوری اسالمي ايران در سال قبل(

  مثال:

 محاسبه ضريب ريالي:

 ريال 2،959،000،000: 95)گرنت( پژوهشي سال  مصوب پژوهانه اعتبار

 امتياز 85.464: 94جمع امتيازات پژوهشي در سال 

 امتياز 100: 93جمع امتيازات مانده پژوهشي در سال 

C= (2,959,000,000/(464.85+100)) =5,238,559  ريال  
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 اعتبار ژپواههن)گرنت(

 باشد:( ميm)*K+1و چون مبلغ خروجي بيشتر از مبلغ فرمول 

 9.11:  94نرخ تورم سال 
 :K*(m+1)محاسبه فرمول 

= (1+ (0.01*11.9))*5,000,000=5,595,000 

ريال است لذا مبلغ ضريب ريالي گرنت  5,595,000ريال كمتر از  5,238,559چون مبلغ 
 ريال 5,238,559برابر خواهد بود با:  95برای 

3-2- B ت علمي سال گذشته عضو هيئ 3ی پژوهشي تا هافعاليت: متوسط امتياز
 مانده امتيازهای سه سال منتهي به سال جاری عالوهبه

سال باشد متوسط دو سال و يا يک  3چنانچه عضوی دارای سابقه كمتر از  تبصره:

 اسبه خواهد شد.تويت محتال عضتس

  مثال:

 های قبل:امتيازات عضو هيئت علمي در سال
 امتياز 2مانده گرنت  –امتياز  7(: 1394سال اول)

 امتياز 3مانده گرنت  -امتياز 12(: 1393م)سال دو
 امتياز 2مانده گرنت  -امتياز 8(: 1392سال سوم)

B= (7+12+8)/3+(2+3+2)=16 

3-3- Gباشد.: گرنت: ميزان اعتبار پژوهانه قابل تخصيص مي 

  مثال:

 G=B*C=16*5,238,559=83,816,944 ريال 
نحوه محاسبه استهالک امتيازها: استهالک امتيازها در ابتدا، امتياز خام محاسبه شده  نكته:

بوده و سپس به ترتيب از امتياز  ((3/(8+12+7))متوسط امتيازات سه سال قبل در مثال فوق )
 ذخيره سال اول، سال دوم و سال سوم خواهد بود.

( محاسبه شده C) ضريب ريالي 4ره دكتری دارای اعتبار پژوهانه معادل ضريبدانشجويان دو -4
برای سنوات تحصيل با مبلغ پايه ضريب ريالي در سال تخصيص )سال قبولي از آزمون جامع( 

 خواهند بود.

در صورت همكاری دانشجو در طرح پژوهشي اعضاء هيئت علمي مطابق موضوع  :1تبصره

 حاضر از افزايش سقف اعتبار پژوهانه برخوردار خواهد شد. نامهآئينبند )ب(  7ماده 

پژوهانه تخصيصي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوری عالوه بر پژوهانه  :2تبصره

های وزارتي، از طرف خود وزارت نامهتخصيصي دانشگاه بوده و پژوهانه وزارت مطابق آئين
 .پرداخت خواهد شد

نيم سال ششم از آزمون جامع قبولي اخذ كرده باشد و همچنين در  دانشجو بايد تا پايان :3تبصره

 صورتي كه سنوات تحصيلي بيش از نه نيم سال تحصيلي باشد اعتبار پژوهانه سوخت خواهد شد. 
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 مثال: 

ترم تحصيلي( آزمون جامع داده است: مبلغ  4)بعد از  95كه در سال  93دانشجوی ورودی 

 گرنت محاسبه شده دانشجو: 5,238,559: 95ضريب ريال برای 

  G=5,238,559*4=20,954,236ريال

ترم تحصيلي( آزمون جامع داده است: مبلغ  4)بعد از  94كه در سال  92دانشجوی ورودی 

 گرنت محاسبه شده دانشجو: 5,000,000: 94ضريب ريال برای 

  G=5,000,000*4=20,000,000ريال
 

 )گرنت( )مختص اعضاء هیئت علمي( معیار تخصیص اعتبار پژوهانه :5ماده
ی پژوهشي هافعاليتامتيازبندی )گرنت( مطابق دستورالعمل  معيار تخصيص اعتبار پژوهانه

 خواهد بود.
 

 اعتبار پژوهانه تشويقي)مختص اعضاء هیئت علمي( :6ماده
في مابين دانشگاه هنر اسالمي تبريز با  نامهتفاهمعضو هيئت علمي كه مقدمات عقد  -1

انه ی داخلي و خارج از كشور را فراهم سازد از امتياز تشويقي اعتبار پژوههاسازمانو يا  دانشگاه

 برخوردار خواهد شد:

)آموزشي، پژوهشي و ...( با موسسات خارج از كشور در سال  همكاری نامهتفاهمعقد  -1-1

 ( امتياز1) نامهتفاهمعقد 

 صديکمقطعي عملياتي شده كه منجر به جذب مالي شود به ازای هر  نامهتفاهم -1-2

 ( امتياز1ميليون ريال )

مشترک خارج از دانشگاه فقط برای مجری ی پژوهشي مشترک و يا غير هاطرحقرارداد  -2

 طرح:

ای: به ازای هر دويست ميليون ريال جذب مالي بيشتر از ی پژوهشي منطقههاطرح -2-1

 ( امتياز1سقف تعريف شده )

ی پژوهشي ملي: به ازای هر دويست ميليون ريال جذب مالي بيشتر از سقف هاطرح -2-2

 ازتامتي (5/1ريف شده )تتع

ميليون  صديکبا طرف قرارداد خارج از كشور: به ازای جذب هر  ی پژوهشيهاطرحقرارداد  -3

 ( امتياز2ريال )

نامه با طرف خارجي عقد قراردادهای پژوهشي كه به صورت مشترک در قالب تفاهم :تبصره

شوند به ميزان اعتبار تعهدی دانشگاه های خود ميشود و طرفين متعهد به تامين هزينهمي

 ( امتياز1ميليون ريال ) صديکرارداد داخلي منعقده شده به ازای هر جهت پرداخت به استناد ق
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 اعتبار ژپواههن)گرنت(

دستورالعمل داخلي شده در بيشتر از سقف تعيين IFبا  ISIمقاالت چاپ شده در نشريات  -4
 IFافزايش در  0.5پلكاني خواهد بود و به ازای هر  صورتبهی پژوهشي هافعاليتامتيازبندی 

 ظر گرفته خواهد شد.)يک( امتياز تشويقي در ن1نشريه 

بندی به نسبت درصد كليات دستورالعمل داخلي امتياز 7مولفين مقاله مطابق بند  تبصره:
 سهم از امتياز سهم خواهند برد.

 در كتاب تاليفي امتياز تشويقي به صورت زير محاسبه خواهد شد: -5

 (5/0درصد به فروش رفته باشد ) 50كتاب تاليفي كه تا يک سال پس از انتشار  -5-1
 امتياز

 ( برابر امتياز5/1كتاب تاليفي كه به عنوان كتاب سال انتخاب شود ) -5-2

( برابر امتياز و هر 5/1ي به صورت كتاب )المللبينبه كتب چاپ شده با ناشران  -5-3
Chapter ( در بوک چپترBook Chapter( )15/1برابر امتياز ) 

 & Elsevier ،Springer ،John Wiley، Taylorي شامل: المللبينناشران معتبر  :تبصره

Francis ،Blackwell ،Mc Grow Hill ،Oxford ،Routledge المللي بوده و مرجع تشخيص بين
 بودن برعهده شورای پژوهشي دانشگاه خواهد بود.

های ی خارج از كشور جهت تدريس دورههادانشگاهو گواهي معتبر از  نامهدعوتداشتن  -6
 ( امتياز2ساعت ) 20ي، پژوهشي و فناوری به ازای هر آموزشي مشروط به تائيد معاون آموزش

ها و شوراهای تخصصي مركز رشد دانشگاه هنر اسالمي تبريز براساس اعضاء فعال در كميته -7
 ( امتياز1اعالم ليست ساالنه از طرف مركز )

های دانش بنيان وابسته به دانشگاه هنر اسالمي تبريز به ازاء عضويت اعضاء عضو در شركت -8
 ( امتياز2) ر شركت برای هرسال عضويتدر ه

درصد واحد معادل كسر موظفي امتياز  50مربوطه  نامهآئينبرای مديران اجرايي طبق  -9
 محاسبه خواهد شد.

شماره  ارتقاء نامهآئين 3جدول ماده  10به جذب اعتبار گرنت بيشتر از سقف امتياز )رديف -10
( امتياز تعلق 1و پنجاه ميليون ريال ) صديک( به ازای هر (03/12/89تاريخ  98727/15/89

 گيرد.مي
 

 اعتبار پژوهانه:نحوه هزينه کرد  :7ماده
 الف( اعضاء هیئت علمي:

 ی پژوهشي:هاطرحتعريف  -1

 ي پژوهشيهاطرحنامه اجرايي آئینمطابق توانند اعضای هيئت علمي مي -1-1
 دانشگاه نسبت به اخذ طرح پژوهشي اقدام نمايند.
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های عريف شده طبق پرسشنامه تصويبي، هزينهی پژوهشي تهاطرحدر  -1-1-1
شده هر يک از همكاران عضو هيئت علمي دانشگاه هنر  بينيپيشپرسنلي 

اسالمي تبريز از محل اعتبارات پژوهانه خود عضو هيئت علمي همكار پرداخت 
 خواهد شد.

: در صورت عدم وجود اعتبار پژوهانه برای هريک از همكاران، هزينه پرسنلي تبصره

ضو مذكور از محل اعتبار پژوهانه مجری طرح پرداخت خواهد شد و در صورت عدم ع
شده جهت پرداخت برای همكار  بينيپيشوجود اعتبار پژوهانه مجری نيز، هزينه 

 طرح صفر خواهد بود.

های ی پژوهشي تعريف شده طبق پرسشنامه تصويبي، هزينههاطرحدر  -1-1-2
غير عضو هيئت علمي دانشگاه شده هر يک از همكاران  بينيپيشپرسنلي 

هنر اسالمي تبريز از محل اعتبارات پژوهانه مجری طرح، مطابق مقررات و 
 های دانشگاه پرداخت خواهد شد.نامهآئين

ها در پرسشنامه شده مصرفي و غير مصرفي و مسافرت بينيپيشهای هزينه -1-1-3
 شد. طرح پژوهشي تصويبي، از محل اعتبارات پژوهانه مجری پرداخت خواهد

 :ی پژوهشيهاطرحهزينه كرد خارج از چارچوب  -2

مي بدون تعريف طرح پژوهشيهای پژوهشي متناسب با زمينه علمي اعضای هيئت -2-1
 نسبت به خريد تجهيزات غير مصرفي اقدام نمايند.توانند 

شامل: لب تاپ، چاپگر، اسكنر، تبلت، دوربين  مصرفي غيرتجهيزات خريد  -2-1-1
مايشگاهي و مواد تخصصي و نرم افزارهای ، تجهيزات آزPointerعكاسي، 

 درصد اعتبار پژوهانه ساالنه 20تخصصي در هر سال حداكثر تا 

تجهيزات مذكور  هادانشگاهطبق آيين نامه مالي معامالتي  كهصورتيدر  :1تبصره
محل از غير مصرفي خريداری شده تجهيزات كليه  مشمول الصاق برچسب اموال شود،

پس از صدور و  و محسوب شده هنر اسالمي تبريزاموال دانشگاه جزء پژوهانه اعتبار 
گيرد و پس از اختيار عضو هيئت علمي قرار ميدر نصب برچسب اموال دانشگاه 

تحويل داده  با حضور امين اموال مربوطه دانشكدهبه  يا انفصال از خدمت بازنشستگي
 شود.مي

 هادانشگاهنامه مالي معامالتي طبق آيين كهصورتياقالم خريداری شده در  :2تبصره

بند  1تبصرهمشمول الصاق برچسب اموال نشوند و كاالی مصرفي تلقي شوند مطابق 
 افزارهای تخصصي(دی نرم)مانند سي جاری اقدام خواهد شد.

ممكن  باريکسال  5ات پژوهانه، هر محل اعتبار ازلب تاپ و تبلت  خريد :3تبصره

تا زمان اسقاطي شدن در تحويل عضو هيئت علمي خواهد خواهد بود. و ساير اقالم نيز 
 بود.
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 اعتبار ژپواههن)گرنت(

اقالم مذكور در طول مدت استفاده فقط از يک محل اعتباری )در چارچوب  :4تبصره

طرح پژوهشي و يا خارج از آن( قابل خريد بوده و همان اقالم در طول مدت استفاده از 
 محل اعتبارات ديگر خريداری نخواهد شد.

 مشروط به تاييدافزار تخصصي و تجهيزات آزمايشگاهي، خريد نرمدرخواست  :5تبصره
 اقدام نمايد. دانشگاهو فناوری  پژوهشيآموزشي، معاون شورای دانشكده مربوطه و 

المللي و های داخلي و بيندر مجامع علمي و هنری و جشنوارهپرداخت هزينه شركت  -3
ردهمائيهای علمي، هنری، نامه اجرايي شركت در گآئينی آموزشي مطابق هاكارگاه

 دانشگاه. ی آموزشي داخلي و خارجيهاكارگاهها و جشنواره

تواند از اعتبار پژوهانه خود نسبت به اعزام هريک از عضو هئيت علمي مي :1تبصره
دانشجويان دوره دكتری خود )استاد راهنمای دانشجو( در طول تحصيل، جهت شركت در 

 ی آموزشي اقدام نمايد.هاكارگاهالمللي و ی داخلي و بينهامجامع علمي و هنری و جشنواره

ها توسط عضو هيئت علمي پرداخت شده و ليكن به دليل چنانچه كليه هزينه :2تبصره 
 -حوادث غيرمترقبه و عدم اخذ رواديد موفق به شركت در كنفرانس و يا جشنواره هنری

ده به وی با ارائه اسناد و مدارک، های پرداخت شعلمي و كارگاه آموزشي نگردد، كليه هزينه
 بار از محل اعتبار پژوهانه عضو قابل جبران خواهد بود.يک

شماره  ارتقاء نامهآئين 3های پرداختي به نشريات مشمول بند يک ماده هزينه -4
تا سقف معادل پاداش تشويقي مقاله، مشروط به چاپ  ،03/12/89تاريخ  98727/15/89

 ( قابل پرداخت خواهد بود.مقاله )بعد از چاپ مقاله

های مربوطه به نسبت سهم امتياز از اعتبارات در مقاالت چند مولفه هزينه :1تبصره
 خواهد شد. پژوهانه هر فرد پرداخت

باشد هزينه قابل پرداخت مي 50و  50، 80برای مقاله سه مولفه كه سهم امتيازات  :مثال
 شد: برای مولف دوم مطابق فرمول زير محاسبه خواهد

                                                                               جمع سهم امتيازات:  
50+50+80=180 

 درصد: 100سهم مولف دوم از 
 درصد سهم قابل هزينه برای مولف دوم از كل هزينه مقاله: 

 (50*100)/180=27.77777777777778≃27.8 

از محل اعتبارات  مطابق آيین نامه آثار بديع هنرييع هنری های مترتب آثار بدهزينه -5
 پژوهانه صاحب اثر پرداخت خواهد شد.

 های انتشار كتاب:هزينه -6

در صورت انتشار كتاب تاليف و ترجمه توسط انتشارات دانشگاه هنر اسالمي تبريز مطابق 
های حقهزينه ،03/12/89تاريخ  98727/15/89شماره  ارتقاء نامهآئين 20و  12بندهای 
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و مقررات مصوب  نامهآئينالترجمه از محل اعتبارات پژوهانه عضو مطابق التاليف، حق
چيني، صفحههای مرتبط با چاپ شامل حروفدانشگاه پرداخت خواهد شد و ساير هزينه

 آرائي و ... از اعتبارات دانشگاه خواهد بود.
 :ساير موارد -7

های تخصصي از سايتالمللي و وببين -های علميپرداخت حق عضويت در انجمن -7-1
  اعضای هيئت علمي پژوهانه محل اعتبار

های تخصصي توسط شورای دانشكده های علمي و وب سايتصالحيت تائيد انجمن تبصره:

 مربوطه و شورای پژوهشي دانشگاه خواهد بود.

 رصدد 20 تا سال طول در خود، ساالنه پژوهانه اعتبارات محل از علمي هيئت اعضاء -7-2

 كمک خود پژوهشي اهداف پيشبرد جهت مختلف مقاطع دانشجويان از توانندمي

 طريق از علمي، هيئت عضو پژوهانه اعتبارات محل از آن الزحمهحق كه بگيرند

 .شد خواهد پرداخت دانشجو به مستقيم امورمالي

 ترم هر پايان در علمي هيئت عضو اعالمي جدول اساس بر دانشجو هزينه -7-2-1

 الزحمهحق .بود خواهد پرداخت قابل ساعت 70 سقف تا ماه هر برای و تحصيلي

 بود:  خواهد زير شرحبه ساعت هر ازای به دانشجويان

 ريال15،000 پايه مبلغ كارشناسي دانشجويان -

 پايه مبلغ 2 ضريب با ارشد كارشناسي دانشجويان -

 پايه مبلغ 3 ضريب با دكتری دانشجويان -

 طرف از ساالنه اعالمي تورم نرخ براساس يهپا مبلغ ساالنه افزايش ميزان -7-2-2

 خواهد بود. مركزی بانک

شماره  نامه ارتقاءآئين 9مرتبط با ثبت اختراع و اكتشاف مطابق بند های پرداخت هزينه -7-3
علمي از وزارت علوم، تحقيقات و  تاييدمشروط به ، 03/12/89تاريخ  98727/15/89

 فناوری و يا وزارت بهداشت و درمان

تواند نسبت به ی پژوهشي و اهداف پژوهشي ميهافعاليتت علمي در راستای عضو هيئ -7-4

های داخل و خارج دانشگاه، اقدام نمايد. و انجام آزمايشات تخصصي در آزمايشگاه

شورای دانشكده مربوطه، مدير  پژوهش و فناوری و  مشروط به تاييدهای فوق هزينه

 ام نمايد.اقد دانشگاهو فناوری  پژوهشيآموزشي، معاون 

های اطالعاتي كه تواند نسبت به خريد مقاالت و كتب از پايگاهعضو هيئت علمي مي -7-5

 دانشگاه در آن عضو نيست اقدام نمايد.

هزينه خريد مقاالت و كتب كاغذی يا الكترونيكي بعد از ارائه رسيد تحويل به  :تبصره

 كتابخانه دانشگاه، پرداخت خواهدشد.
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 اعتبار ژپواههن)گرنت(

های های رفت و برگشت و هزينهدر طول تابستان هزينه های پژوهشيبرای ماموريت -7-6

 اخذ ويزا و مرتبط با آن از محل اعتبارات پژوهانه پرداخت خواهد شد.

به هر فعاليت يک بار هزينه قابل پرداخت بوده و در صورت پرداخت كمک هزينه از محل اعتبار  -7-7

پرداخت هزينه چاپ مقاله،  پژوهانه پاداش پرداخت نخواهد شد و يا بالعكس. )مثال: در صورت

التاليف برای كتاب، پاداش پرداخت شود و در صورت پرداخت حقپاداش پرداخت نمي

 شود(نمي

تواند عضو هيئت علمي از محل اعتبار پژوهانه مي :برگزاری نمايشگاه انفرادی يا گروهي -7-8
 هت برگزاری نمايشگاه هزينه نمايد.ريال( ج15،000،000) تا سقف پانزده ميليون ريال

 اثر از عضو در نمايشگاه به نمايش درآيد. 10حداقل بايد تعداد  :1تبصره

ای پرداخت های شخصي و خصوصي هزينهبه آثار نمايش داده شده در گالری :2تبصره

 نخواهد شد.
 

 ب( دانشجويان:
ی پژوهشي هاطرحاجرايي  نامهآئينمطابق توانند مي ی پژوهشي: دانشجويانهاطرحتعريف  -1

و آثار بديع هنری دانشگاه هنر اسالمي تبريز نسبت به اخذ طرح پژوهشي در همكاری با 
 اعضاء هيئت علمي اقدام نمايند.

جهت استفاده بهينه از توان علمي دانشجويان دوره دكتری، دانشجويان فوق  :تبصره

شود همكاری تعريف مي ی پژوهشي كه توسط اعضاء هيئت علميهاطرحتوانند در مي
ی پژوهشي ميزان اعتبار هاطرحداشته باشند و در صورت همكاری دانشجويان مذكور در 

يايد كه افزايش مي 4ماده  4پژوهانه اين دانشجويان به ميزان دو برابر ضريب ريالي رديف 
ا در انجام تواند مبلغ افزايش يافته را با استاد راهنما و غير استاد راهنمصرفاً دانشجو مي

 ی پژوهشي هزينه نمايد. هاطرح
المللي و های داخلي و بيندر مجامع علمي و هنری و جشنوارهپرداخت هزينه شركت  -2

های علمي، هنری، نامه اجرايي شركت در گردهمائيآئينی آموزشي مطابق هاكارگاه
 دانشگاه. های آموزشي داخلي و خارجيها و كارگاهجشنواره

شماره ارتقاء  نامهآئين 3ختي به نشريات مشمول بند يک ماده های پرداهزينه -3
مشروط به چاپ مقاله كه بعد از چاپ مقاله قابل ، 03/12/89تاريخ  98727/15/89

 پرداخت خواهد بود.

مقاله به صورت تک مولف بوده  كهصورتيدر پرداخت هزينه سهم دانشجو در  :1تبصره

گاه هنر اسالمي تبريز باشند، به نسبت سهم امتياز، باشد و يا ساير مولفين عضو هيئت دانش
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هزينه مشمول از اعتبارات پژوهانه هر فرد پرداخت خواهد شد و در غير اين صورت 

 ای قابل پرداخت نخواهد بود.هزينه

های مربوطه به نسبت سهم امتياز از اعتبارات در مقاالت چند مولفه هزينه :2تبصره

 (7بند الف ماده  4)مطابق مثال رديف  هد شد.خوا پژوهانه هر فرد پرداخت
 :ساير موارد -4

ارتقاء  نامهآئين 9مرتبط با ثبت اختراع و اكتشاف مطابق بند های پرداخت هزينه -4-1
علمي از وزارت علوم،  تاييدمشروط به ، 03/12/89تاريخ  98727/15/89شماره 

 تحقيقات و فناوری و يا وزارت بهداشت و درمان

استاد  مشروط به تاييدی آزمايشگاهي در راستای رساله دكتری هاپرداخت هزينه -4-2

 ي و فناوری.پژوهشراهنما و رئيس دانشكده مربوطه و مدير 

مشروط های اطالعاتي كه دانشگاه در آن عضو نيست خريد مقاالت و كتب از پايگاه -4-3

 ي و فناوری.پژوهشاستاد راهنما و رئيس دانشكده مربوطه و مدير  به تاييد

هزينه خريد مقاالت و كتب كاغذی يا الكترونيكي بعد از ارائه رسيد تحويل به  :تبصره

 شد. كتابخانه دانشگاه، پرداخت خواهد

های مطالعات ميداني در راستای رساله دكتری با تائيد استاد راهنما، انجام هزينه -4-4

 رئيس دانشكده و مدير  پژوهش و فناوری.

اوليه در راستای رساله دكتری با تائيد  (data)های مطالعاتي و ديتاهایخريد نمونه -4-5

 استاد راهنما، رئيس دانشكده و مدير  پژوهش و فناوری.

به هر فعاليت يک بار هزينه قابل پرداخت بوده و در صورت پرداخت كمک هزينه از  -4-6

محل اعتبار پژوهانه پاداش پرداخت نخواهد شد و يا بالعكس. )مثال: در صورت 

 شود(ه، پاداش پرداخت نميپرداخت هزينه چاپ مقال
 

 فرآيند اجرا )اعضاء هیئت علمي و دانشجويان(:: 8ماده

ند مستندات ااعضاء هيئت علمي بعد از انجام هر فعاليت پژوهشي موظف ثبت سوابق: -1

شرح زير تحويل هفعاليت را به طور كامل به مديريت پژوهش و فناوری جهت ثبت در سوابق ب

 نمايند:

 ی پژوهشي:هاطرح  -1-1

جلد از گزارش صحافي شده  3ی پژوهشي داخلي، تحويل تعداد هاطرحدر  -1-1-1

همراه با  ی پژوهشيهاطرحشيوه نامه تدوين گزارش نهايي كاغذی مطابق با 

CD های طرح لشامل تمام فاي (word, pdf, AutoCAD,psd  )... و 
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 اعتبار ژپواههن)گرنت(

جلد از گزارش صحافي شده  3ی پژوهشي خارجي، تحويل تعداد هاطرحدر  -1-1-2

به همراه تائيديه از كارفرما )كه در گزارش صحافي شده بعد از صفحه كاغذی 

 ,word, pdfشامل تمام فايل های طرح ) CDعنوان بايد ضميمه شود( همراه با 

AutoCAD,psd   و ...( )در نسخ تحويلي بايد ليست همكاران طرح در صفحات

 داخلي با عنوان همكاران طرح قيد شده باشد(.

 االت در پرونده عضو ارسال مدارک به شرح زير خواهد بود:جهت ثبت سوابق مق -1-2

ارسال اسكن شده و يا فايل مقاله چاپ شده در نشريات كاغذی يا الكترونيكي  -1-2-1

شامل: روجلد، شناسنامه و صفحات كامل مقاله و سند معتبر مبني بر نمايه 

 نشريه

ش ارسال اسكن صفحات مقاله چاپ شده در چكيده يا مجموعه مقاالت هماي -1-2-2

شامل: روجلد، شناسنامه و صفحات كامل مقاله، در صورت ارائه شفاهي يا پوستر 

مبني بر نمايه در  ISCتحويل گواهي ارائه و مستندات معتبر مستخرج از سايت 

 ي داخلي المللبينی ملي و هاهمايشبرای  ISCسايت 

ا ، در صورت ارائه شفاهي يCD، فايل مقاله مستخرج ازCDارسال اسكن روجلد -1-2-3

مبني بر  ISCپوستر تحويل گواهي ارائه و مستندات معتبر مستخرج از سايت 

 ي داخليالمللبينهای ملي و برای همايش ISCنمايه در سايت 

های مستخرج از سايت سيويليكا، پايگاه اطالعات علمي مقاالت كنفرانس -1-2-4

ت )بانک اطالعات نشريا magiranو  پايگاه مجالت تخصصي نورجهاد دانشگاهي، 

 های ذكر شدهكشور( همراه با مستندات مبني بر مستخرج از سايت

كتاب: ارسال يک نسخه از كتاب منتشر شده به همراه فايل اسكن كتاب شامل:  -1-3

صفحات روجلد كتاب تا آخر صفحه فهرست يا مقدمه كه شامل موارد زير بايد باشد 

 صفحه عنوان، شناسنامه، پيشگفتار، مقدمه و فهرست

)گرنت(: نامه ابالغ اعتبار از طرف سازمان پرداخت كننده و نامه  پژوهشي جذب اعتبار -1-4

 مالي و اداری مديريت، توسعه تائيديه وصول مبلغ با امضاء مدير امور مالي و معاون

اختراع يا اكتشاف: ارسال تائيديه علمي صادر شده از طرف وزارت علوم، تحقيقات و  -1-5

موزشي پزشكي و در صورت توليد و تجاری فناوری و يا وزارت بهداشت و درمان و آ

 ی مربوطههاسازمانسازی ارائه تائيديه از طرف وزارت صنعت و معدن و تجارت و يا 

برگزاری نمايشگاه هنری انفرادی يا گروهي: بعد از برگزاری نمايشگاه ارائه درخواست  -1-6

 كتبي و تصويب در دانشكده مربوطه و شورای پژوهشي با ارائه مستندات:

ی دولتي يا هاارگانئه گواهي معتبر يا قرارداد با ذكر تعداد آثار نمايش داده شده از ارا -

 ی خصوصي كه سالن نمايش آثار هنری دارند.هاسازمان
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 تصاوير آثار هنری همراه با تصاوير گالری كه آثار درآن به نمايش درآمده است. -

 هي داوری(: داوری: ارائه گواهي انجام داوری)ارسال فايل اسكن شده گوا -1-7

پژوهشي ذكر عنوان مقاله و يا تعداد مقاله مورد داوری  –در نشريات علمي  -1-7-1

 باشد.الزامي مي

 باشد.ذكر عنوان طرح پژوهشي و يا طرح دانش بينان در گواهي الزامي مي -1-7-2

 باشد.ذكر عنوان كتاب و تاليف يا ترجمه بودن الزامي مي -1-7-3

ني سطح برگزاری جشنواره الزامي ذكر عنوان جشنواره و ارائه مدارک مربوطه مب -1-7-4

 باشد.مي

 ارائه كرسي نظريه پردازی: ارائه تائيديه با داورهای مراجع ذيصالح مورد تأييد وزارت متبوع -1-8

های علمي هنری به همراه مستندات اثر شامل ارائه گواهي كسب رتبه در جشنواره -1-9

 تصوير و يا تصاوير اثر

كتوب و مستندات داوری اثر و جواب اثر بديع هنری و ارزنده: ارسال گزارش م -1-10

)ارسال تمامي مستندات به  استعالم از كميته مميزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

 صورت لوح فشرده و كاغذی خواهد بود(
 

 نحوه درخواست و پرداخت هزينه: -2

 ی پژوهشي:هاطرح -2-1

 نامهآئینالتحقيق مجری و همكاران طرح طبق فرآيند درخواست و پرداخت حق -

 خواهد شد. ي پژوهشيهاطرحاجرايي 

خريد تجهيزات غيرمصرفي از محل طرح پژوهشي يا خارج از چارچوب طرح  -

پژوهشي: تهيه درخواست خريد تجهيزات توسط متقاضي و تائيد آن توسط مديريت 

پژوهش و فناوری. تائيد سند خريد بعد از خريد جهت كنترل ميزان هزينه كرد توسط 

 ری.مديريت پژوهش و فناو

اجرايي آثار بديع هنری از محل اعتبار  نامهآئينهزينه مترتب بر اثر بديع هنری  -2-2

 شد. پژوهانه پرداخت خواهد

های مربوط به حق التاليف و حق الترجمه مطابق فرآيند درخواست و پرداخت هزينه -2-3

 كتاب خواهد شد.انتشارات  نامهآئين

امع علمي و هنری و های شركت در مجفرايند درخواست و پرداخت هزينه -2-4

های اجرايي شركت در گردهمائي نامهآئينهای داخلي و خارجي مطابق با جشنواره
 خواهد بود.ی آموزشي داخلي و خارجي هاكارگاهها و علمي، هنری، جشنواره
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 اعتبار ژپواههن)گرنت(

فرم  (،1)پيوست  (،1) متقاضي بعد از تكميل و امضاء فرم شماره ها:ساير پرداختي -2-5

زير به مديريت پژوهش و فناوری تحويل  شرحبهمستندات  مذكور را به همراه ساير

 دهد:مي

را تكميل  (،3)پيوست  ،(3) دانشجويان برای درخواست هزينه بايد فرم شماره تبصره:

 نمايند.

هزينه چاپ مقاله در نشريات: ارسال سند بانكي واريز هزينه كه به صورت  -2-5-1

ديه وصول مبلغ از طرف الكترونيكي يا دستي واريز شده است به همراه تائي

 نشريه به صورت الكترونيكي يا كاغذی

های تخصصي: ي و وب سايتالمللبين -های علميپرداخت حق عضويت در انجمن -2-5-2

ارسال سند بانكي واريز هزينه كه به صورت الكترونيكي يا دستي واريز شده است به 

صورت الكترونيكي يا  همراه تائيديه وصول مبلغ از طرف سازمان دريافت كننده هزينه به

 كاغذی

های مربوط به همكاری دانشجويان با اعضاء هيئت علمي در پرداخت هزينه -2-5-3

، (4) شماره فرم و(، 2)پيوست  ،(2) شماره پايان ترم تحصيلي مطابق فرم

و چاپي امضاء شده الزامي  Excel)تحويل فايل  Excel در قالب فايل(، 4)پيوست 

 (.باشدمي

 .باشدمي( نياز ن1بند حاضر تكميل فرم شماره )در خصوص  نكته:

های مرتبط با ثبت اختراع يا اكتشاف: ارسال سند بانكي واريز هزينه كه هزينه -2-5-4

به صورت الكترونيكي يا دستي واريز شده است به همراه تائيديه وصول مبلغ از 

 طرف سازمان دريافت كننده هزينه به صورت الكترونيكي يا كاغذی

نجام آزمايشات تخصصي: ارسال فاكتور هزينه و سند بانكي واريز های اهزينه -2-5-5

هزينه كه به صورت الكترونيكي يا دستي واريز شده است به همراه تائيديه 

وصول مبلغ از طرف سازمان دريافت كننده هزينه به صورت الكترونيكي يا 

 كاغذی

رسال سند های اطالعاتي و خريد كتب: اهای مربوط به خريد از پايگاههزينه -2-5-6

بانكي واريز هزينه كه به صورت الكترونيكي يا دستي واريز شده است همراه با 

ساير اسناد مثبته و بعد از اخذ تاييديه وصول مقاله يا كتاب از طرف كتابخانه 

 مركزی دانشگاه
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 انجام ماموريت پژوهشي: ارسال درخواست انجام ماموريت پژوهشي به همراه -2-5-7

شگاه محل انجام ماموريت پژوهشي و تحويل بليط رفت ارسال نامه پذيرش از دان

 و برگشت و اسناد هزينه اخذ ويزا و مرتبط با آن قبل از انجام ماموريت

برگزاری نمايشگاه انفرادی يا گروهي: ارسال سند بانكي هزينه پرداختي بابت  -2-5-8

 هزينه برگزاری به همراه ساير مستندات
 

تبصره در دويست و شصت و ششمين جلسه شورای  28ماده و  9با  نامهآئيناين  :9ماده

مورد تصويب قرارگرفت و با تائيد در جلسه هيئت رئيسه  06/06/95پژوهشي دانشگاه در تاريخ 

 باشد.الزم اجراء مي 01/01/95از مورخ  14/06/95دانشگاه در تاريخ 
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 اعتبار ژپواههن)گرنت(

 

 هاپیوست -1-2

 اء هیئت علمي ، درخواست پرداخت هزینه اعض1فرم شماره  :1پیوست  -1-2-1
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درخواست پرداخت هزینه اعضاء هیئت علمي )ویژه همکاري  ،2فرم شماره  :2پیوست  -1-2-2

 دانشجویان با اعضاء هیئت علمي(
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 اعتبار ژپواههن)گرنت(

 

 درخواست پرداخت هزینه دانشجویان دوره دکتري ،3فرم شماره  :3پیوست  -1-2-3
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 هاي دانشجویياخت هزینه، درخواست پرد4فرم شماره  :4پیوست  -1-2-4
 

 

 
 



 

 طرح هاي پژوهشي

 

 

 طرح اهی ژپوهشي
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 طرح ژپوهشي  

 ي پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبریزهاطرحنامه اجرایي آئین -2-1
 (هیئت رئیسه دانشگاه 07/09/95مصوب جلسه مورخ  و 03/07/95مصوب دويست و شصت و نهمین جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه در تاريخ )
 

كشور  مشكالت و نيازها رفع و الملليبين يا و ملي سطح در دانشگاه علمي ارتقای راستای در كه ييهاطرح
 .شودمي ناميده پژوهشي طرح باشد،

 

 تعاريف و کلیات
 باشد.منظور دانشگاه هنر اسالمي تبريز مي دانشگاه:

ای شود كته بتا استتفاده از منتابع بودجته     يي اطالق ميهاطرح: به ي پژوهشي داخليهاطرح
 گيرد.ف و انجام ميدانشگاه تعري

ای شود كه بتا استتفاده از منتابع بودجته    يي اطالق ميهاطرح: به ي پژوهشي خارجيهاطرح
ی خصوصي و يا دولتي و يتا توستط اشتخاص حقتوقي و حقيقتي      هاسازمانجذب شده از طرف 

 گيرد.تعريف و انجام مي

ای طترح توستط   شود كه اعتبار بودجته يي اطالق ميهاطرح: به ي پژوهشي مشترکهاطرح
ی خصوصي و يا دولتي و يا توسط اشخاص حقوقي به صورت توافقي تامين هاسازماندانشگاه و 

 گيرد.شده و انجام مي
 

 ي پژوهشي داخلي:هاطرحالف( 

 پیشنهاد دهنده)گان( طرح پژوهشي: :1ماده
 پیشنهاد دهنده طرح )مجري(:  -1

 مجری طرح بايد عضو هيئت علمي دانشگاه بوده باشد. -1-1

اگر پيشنهاد دهندگان طرح بيش از يک نفر باشد يک نفر به عنوان  :1تبصره
شود و مابقي نيز به عنوان همكاران طرح مسئول اجرای طرح )مجری( معرفي مي

 تعريف خواهند شد.

تعريف يک همكار با مرتبه استاديار و به باال برای همكاراني كه با مرتبه  :2تبصره
باشد و ميزان همكاری كنند، الزامي مييف ميمربي برای اولين بار طرح پژوهشي تعر

 شده در طرح خواهد بود. بينيپيشدرصد مجموع ساعات  20نيز حداقل 

ولي  باشند طرح مجری توانندنمي دانشگاه تحصيل اعضاء هيئت علمي مامور به -1-2
 .نمايند مشاركت هاطرحدر  عنوان همكار به توانندمي

همانند ساير اعضاء هيئت  توانندمي نشگاهاعضاء هيئت علمي مامور در دا تبصره:
 برخوردار شوند. نامهآئينعلمي از مزايای اين 

 همکاران طرح: -2

 بايست دارای مدرک تحصيلي ليسانس به باال بوده باشند.همكاران طرح مي -2-1
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ها و يا دانشجويان توانند از اعضاء هيئت علمي ساير دانشگاههمكاران طرح مي -2-2
 باشند. تحصيالت تكميلي دانشگاه

توانند در يک دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه بعد از فارغ التحصيلي مي :1تبصره
 طرح پژوهشي همكاری داشته باشند.

برای همكاران غير هيئت علمي ارائه گواهي تخصصي در زمينه فعاليت از  :2تبصره
رای باشد. )مثال: بمراجع مربوطه و يا تائيد شورای پژوهشي دانشگاه الزامي مي

هنرمندان تجربي كار ارائه گواهي درجه هنری و يا كارمندان دانشگاه هنر اسالمي 
تبريز در خارج از وقت اداری با داشتن مدرک دانشگاهي در زمينه همكاری مورد 

 درخواست مجری طرح(
 

 موضوع و کلیات طرح پژوهشي پیشنهادي: :2ماده
 شكده و دانشگاه باشد.موضوع پيشنهادی طرح پژوهشي بايد در راستای طرح جامع دان -1

های تحصيالت تكميلي خود عضو تواند با پايان نامهموضوع پيشنهادی طرح پژوهشي نمي -2
هيئت علمي و يا دانشجويان تحصيالت تكميلي تحت راهنمايي مجری يا همكاران طرح، 

پوشاني محتوايي داشته باشد. مسئوليت بررسي عدم هم پوشاني پرسشنامه پيشنهادی طرح هم
 شي با شوراهای دانشكده خواهد بود. پژوه

موضوع پيشنهادی قبالً كار نشده باشد. مسئوليت بررسي تكراری نبودن موضوع پيشنهادی طرح  -3
 پژوهشي با شوراهای دانشكده خواهد بود.

 آن روش و اطالعات باشد الزم كه نمايد ارائه را طرحي كه مجری طرح، صورتي در -4

 نمايد.  طرح ضميمه كتبي صورتهب را مراتب بايدبماند، مي محرمانه

ذكر موضوع حمايت مالي دانشگاه از طرح پژوهشي با قيد شماره قرارداد در مقاالت و  -5
 باشد.كتب منتشره مستخرج از طرح پژوهشي الزامي مي

ای از پيشرفت آن و يا بعد از اجرای كامل طرح به اختراع انجام طرح در مرحله اگر -6
ی نوين و يا هرگونه انتشار كتاب و هاروش و كشف ا اكتشافوسايل و دستگاههای جديد ي

و درآمد  هيا تحصيل حقوقي بيانجامد حق استفاده از امتيازات و حقوق و نتايج حاصل
تواند قسمتي از درآمد حاصله را مطابق دانشگاه ميو  همتعلق به دانشگاه بودحاصل كامالً 

 نمايد.تصميمات شورای پژوهشي به طرح دهندگان پرداخت 

پيشنهاد تغيير در همكاران طرح و همچنين تغيير در اقالم هزينه قبل از انجام  -7
 تغييرات، منوط به تصويب شورای دانشكده و شورای پژوهشي دانشگاه خواهد بود.

 

 شرايط مالي: :3ماده
 باشد.اعتبار هزينه كرد متناسب با اعتبار پژوهانه هر عضو هيئت علمي مي بينيپيشسقف  -1

ميليون ريال از محل اعتبار ريالي  5ه داوری طرح پژوهشي تا سقف هزين :1تبصره
 شود.قرارداد پژوهشي پرداخت مي
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 طرح ژپوهشي  

شده قرارداد  بينيپيشبعد از عقد قرارداد، در صورت درخواست مجری مبلغ  :2تبصره
 تواند تغيير و يا افزايش يابد.ها ميبا رعايت سقف اعتبار قابل تعريف، در رديف

بيني شده در پرسشنامه پيشنهادی برای مجری و همكاران طرح از ي پيشهای پرسنلهزينه -2
 محل اعتبار پژوهانه هر فرد هزينه خواهد شد.

در صورت نبودن اعتبار پژوهانه برای فرد، هزينه پرسنلي در صورت رضايت  تبصره:
 ساير همكاران از محل اعتبار پژوهانه همكار پرداخت و يا صفر منظور خواهد شد.

شده در پرسشنامه پيشنهادی برای همكاران طرح خارج از دانشگاه  بينيپيشهای هزينه -3
 و يا دانشجويان كارشناسي ارشد از محل اعتبار پژوهانه مجری هزينه خواهد شد.

هزينه پرسنلي دانشجويان دوره دكتری از محل افزايش اعتبار پژوهانه تخصيصي به  تبصره: 
 نامهآئينبند )ب(  7ی پژوهشي( مطابق موضوع ماده هاطرحدانشجويان دوره دكتری )ويژه 

 و دانشجويان دوره دكتری پرداخت خواهد شد. اعضای هيئت علمي( گرنت) پژوهانهاعتبار 
شده برای همكاران تعريف شده خارج از دانشگاه  بينيپيشهای پرسنلي سقف هزينه -4

 های پرسنلي باشد.درصد مجموع هزينه 30تواند بيشتر از نمي

خريد تجهيزات غيرمصرفي در پرسشنامه پيشنهادی، مجری طرح بعد  بينيپيشدر صورت  -5
تواند بيني شده در پرسشنامه مصوب، مياز تصويب و عقد قرارداد، متناسب با نياز پيش

 نسبت به درخواست تهيه تجهيزات غيرمصرفي از محل اعتبار پژوهانه خود اقدام نمايد. 

شده از محل اعتبار طرح پژوهشي مطابق مقررات قيد  با تجهيزات خريداری تبصره:
و  اعضای هيئت علمي( گرنت) پژوهانهاعتبار  نامهآئين» 7شده در بند الف ماده 
 استناد خواهد شد.« دانشجويان دوره دكتری

پرسنلي به عنوان حسن انجام كار  های هزينه پرسنلي يک سوم از هزينهدر كليه پرداخت -6
 گيرد.ه و تسويه حساب نهايي بعد از انجام تعهدات طرح انجام ميكسر و مبالغ كسر شد

 باشد.ی پژوهشي منطبق برسال مالي دانشگاه ميهاطرحسال مالي  -7

های تحميلي به دانشگاه در صورت لغو قرارداد مجری طرح ملزم به تامين هزينه -8
های خواهد بود و در صورت پرداخت هزينه پرسنلي به مجری و همكاران طرح هزينه

 مذكور بايد عودت داده شود.

محاسبه ميزان حق التحقيق هر فرد طبق فرمول زير بر اساس آخرين حكم كارگزيني  -9
 محاسبه خواهد شد.

 / )حقوق پايه + فوق العاده آموزشي( = مبلغ حق التحقيق به ازای هر ساعت50

 7اده ميزان حق الزحمه دانشجويان كه در طرح با مجری طرح همكاری دارند طبق م -10
و  اعضای هيئت علمي( گرنت) پژوهانهاعتبار  نامهآئيناز بند الف(  7)زير بند

 دانشجويان دوره دكتری محاسبه خواهد شد.

 گيرد.به مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي داخلي پاداش تعلق نمي -11
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 ايي:شرايط ارائه تسويه حساب نهايي طرح عالوه بر طي فرآيند داوری و ارائه گزارش نهتعهدات:  :4ماده

 تعهدات طرح پژوهشي تعريف شده: -1

 پژوهشي -ميليون ريال: ارائه گواهي پذيرش يا چاپ مقاله علمي 70ی پژوهشي تا اعتبار هاطرح -2-1

 ميليون ريال: 70ی پژوهشي با اعتبار بيشتر، به ازای هر مبلغ افزايش تا هاطرح -2-2

 مورد )يک 2پژوهشي  -ارائه گواهي پذيرش يا چاپ مقاله در نشريه علمي -
 مقاله لزوماً بايد چاپ شده باشد(

پژوهشي و يک گواهي معتبر علمي ثبت  -ارائه يک گواهي پذيرش يا چاپ مقاله علمي -
 اختراع يا اكتشاف مستخرج از طرح كه به تائيد مراجع علمي ذيصالح رسيده است.

پژوهشي و يک محصول تجاری  - ارائه يک گواهي پذيرش يا چاپ مقاله علمي -
 ه تائيد مراجع ذيصالح رسيده باشد.سازی شده كه ب

( امتياز از رديف 5ی است كه حداقل )اپژوهشي مقاله - منظور از مقاله علمي :1تبصره

ی هافعاليتدستورالعمل داخلي امتياز بندی مقاالت چاپ شده در نشريات مطابق 
 پژوهشي كسب كرده باشد.

پژوهشي منجر  - ت علميجای مقاله يا مقاالهكه خروجي طرح بدر صورتي :2تبصره

به اثر بديع هنری شود با درخواست كتبي از طرف مجری و تائيد و تصويب شورای 
 پژوهشي دانشگاه، مطابق مقررات آثار بديع هنری استناد خواهد شد.

دوم از طرف ي پرسشنامه طرح پژوهش شنهاديدر صورت پانجام طرح پژوهشي دوم:  -2
در شورا و عقد  بيو تصو يبررس هيات اولامورات و اقدام يتمام يعلم ئتيعضو ه

دانشگاه انجام گرفته و پرداخت  يپژوهش یدر شورا يينها گزارش فاز بيقرارداد و تصو
اول ي طرح پژوهش ارداداز بابت قرانجام تعهدات طرح منوط به  يپرسنل یهانهيهز

  .خواهد بود

يكي از مقاالت  انجام طرح پژوهشي سوم: برای عقد قرارداد طرح پژوهشي سوم چاپ -3
 باشد.تعهدی يكي از دو طرح قبلي الزامي مي

 

 مدت زمان اجراي قرارداد: :5ماده
برای هريک از همكاران  ی پژوهشيهاطرحي در پژوهش تيفعالانجام ساعات  زانيم -1

 باشد.مي ساعت 60ماهانه تا سقف تعريف شده در پرسشنامه پيشنهادی طرح، 

شده در پرسشنامه طرح پژوهشي  بينيپيشای های زماني فازهمجری متعهد است در بازه -2
 نسبت به تحويل گزارش مكتوب اقدام نمايد.

 شرايط تمديد و لغو قرارداد: -3

مرحله اول بعد از اتمام مدت زمان قرارداد با درخواست مجری و تائيد مديريت  -3-1
 ماه  6پژوهش و فناوری: 
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ست مجری و ماهه اول با درخوا 6مرحله دوم بعد از اتمام مدت زمان تمديد  -3-2

 ماه 6تصويب شورای پژوهشي دانشگاه: 

مرحله سوم بعد از تمديد دو مرحله قبلي با درخواست مجری و ارائه مدارک مستدل و كافي   -3-3

 ماه سوم 6و تائيد شورای پژوهشي دانشگاه: 

 ماهه: لغو قرارداد 18مرحله چهارم بعد از تمديد  -3-4

ماه  12يل گزارش فازها بيشتر از شده برای تحو بينيپيشدر صورتي كه فاصله زماني  -4

 ماه نسبت به ارائه گزارش مكتوب اقدام نمايد. 6 باشد مجری موظف است هر
 

 شرايط داوري: :6ماده
 داوری پرسشنامه پيشنهادی طرح پژوهشي: -1

پرسشنامه پيشنهادی  ،الير 32،500،000 اعتبار تا سقف يپژوهش یهاطرح در -1-1

در شورای پژوهشي دانشگاه  طرح پژوهشي بعد از تصويب در شورای دانشكده،

 شود.بدون نياز به ارسال داوری بررسي و تصويب مي

پرسشنامه  ،الير 32،500،000 اعتبار بيشتر از سقفبا  يپژوهش یهاطرح در -1-2

پيشنهادی طرح پژوهشي بعد از تصويب در شورای دانشكده، به يک نفر داور به 

د داوری در شورای انتخاب شورای پژوهشي دانشگاه ارسال و در صورت تائي

 شود.پژوهشي دانشگاه بررسي و تصويب مي

 داوری گزارش فاز نهايي طرح پژوهشي: -2

گزارش فاز نهايي به  ،الير 32،500،000 اعتبار تا سقف يپژوهش یهاطرح در -2-1

همراه مستندات انجام تعهدات طرح در شورای پژوهشي دانشگاه بررسي و تصويب 

 شود. مي

گزارش فاز  ،الير 32،500،000 اعتبار بيشتر از قفسبا  يپژوهش یهاطرح در -2-2

نهايي به داور منتخب شورای پژوهشي دانشگاه ارسال و بعد از تائيد داوری، 

 شود.گزارش فاز نهايي در شورای پژوهشي دانشگاه بررسي و تصويب مي

سي گزارشات فازها بعد از تصويب در شورای دانشكده در شورای پژوهشي دانشگاه برر :1تبصره

 های مالي فازها قابل انجام خواهد بود.شود و بعد از تصويب پرداختو تصويب مي

در مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي نوشتن جمله زير در پاورقي صفحه اول  :2تبصره

 مقاله و يا بخش پاياني مقاله )بخش تقدير وتشكر( الزامي است:

»................« با عنوان........... مورخ ............  قرارداد شمارهبهپژوهشي اين مقاله مستخرج از طرح »

 «باشد، كه با حمايت مالي دانشگاه هنر اسالمي تبريز انجام گرفته است.مي
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 نحوه تخصیص امتیاز به گزارش طرح پژوهشي: :7ماده

ی هافعاليتدستورالعمل داخلي امتيازبندی امتياز گزارش طرح پژوهشي داخلي تمام شده طبق 
برای فعاليت انجام گرفته و همكاران طرح به ترتيب قيد اسامي همكاران در گزارش نهايي طرح  پژوهشي

 و يا براساس سهم نامه امضاء شده توسط مجری و همكاران طرح تخصيص داده خواهد شد.
 ی پژوهشي داخلي:هاطرحزمان محاسبه و تخصيص امتياز به  

 )تصويب گزارش نهايي و انجام تعهدات( ريال بعد از تسويه كامل 32،500،000ی با اعتبار كمتر از هاطرح -

 ريال بعد از اتمام و تصويب آن در شورای پژوهشي دانشگاه: 32،500،000ی با اعتبار بيشتر از هاطرح -

 .در ترفيع پايه و محاسبه گرنت امتياز طرح محاسبه خواهد شد 

 نده ارتقاء امتياز طرح بعد از انجام تعهدات محاسبه خواهد شد.در پرو 
 

 فرآيند پیشنهاد و تحويل گزارش طرح پژوهشي: :8ماده

 قبل از عقد قرارداد: -1

تكميل فرم پرسشنامه پيشنهاد طرح پژوهشي و ارائه آن به دانشكده مربوطه  -1-1
 جهت طرح در شورای دانشكده

 .بر عهده شورا و رئيس دانشكده خواهد بود 2ماده  3الي  1های مسئوليت بررسي موضوع رديف تبصره:

ارسال صورتجلسه دانشكده مبني بر تصويب طرح به همراه فرم پرسشنامه پيشنهاد طرح  -1-2
 پژوهشي )الزاماً فقط ارسال اسكن صورتجلسه دانشكده و فايل پرسشنامه(

اه و بررسي در مديريت پژوهش و فناوری و رفع نواقص، طرح در شورای پژوهشي دانشگ -1-3
 تعيين داور در شورا و ارسال به داوری، بعد از تائيد داور تصويب در شورای پژوهشي دانشگاه

 عقد قرارداد با مجری طرح و ابالغ شروع قرارداد -1-4

 بعد از عقد قرارداد: -2

نهايي  نامه تدوين گزارشتدوين گزارش فازها و فاز نهايي مطابق با شيوه -2-1
 نشكدهو ارائه به شورای دا ی پژوهشيهاطرح

ارسال صورتجلسه دانشكده مبني بر تصويب گزارش فازها يا فاز نهايي طرح به همراه  -2-2
 باشد(گزارش چاپ شده )ارسال اسكن صورتجلسه دانشكده و فايل گزارش نيز الزامي مي

بررسي در مديريت پژوهش و فناوری و رفع نواقص و ارسال به داوری )در صورت  -2-3
 وهشي دانشگاهنياز(، طرح و تصويب در شورای پژ

ی هاطرحنهايي  شيوه نامه تدوين گزارش»تحويل گزارش صحافي شده فاز نهايي مطابق با  -2-4
به همراه تمام منابع فايلي طرح در يک لوح فشرده )كه دارای روجلد چاپي « پژوهشي

 نسخه و درخواست تسويه حساب نهايي 4باشد( به مديريت پژوهش و فناوری به تعداد مي

گزارش كاغذی برای فازها الزامي نبوده و فقط بايد فايل گزارش فازها  تحويل تبصره:

 تحويل داده شود.
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 ي پژوهشي خارجي:هاطرحب( 

 سفارش دهندگان طرح پژوهشي: :9ماده

 سفارش دهنده حقوقي:  -1

كليه قراردادها با امضاء معاون آموزشي، پژوهشي و فناوری خواهد بود و در  -1-1

شي و فناوری حكم تنفيذ به عضو صورت نياز از طرف معاون آموزشي، پژوه

 شود.هيئت علمي جهت عقد قرارداد صادر مي

ی پژوهشي منعقده با مراكز تحقيقاتي دانشگاه، با امضاء رئيس هاطرحقرارداد  -1-2

 مركز تحقيقات معتبر خواهد بود.

ی پژوهشي منعقده با صندوق حمايت از پژوهشگران كه با امضاء هاطرحقرارداد  -1-3

باشد از اين قانون مستثني بوده و بعد از عقد قرارداد يمستقيم مجری طرح م

بايد يک نسخه از قرارداد جهت طرح در جلسه شورای پژوهشي دانشگاه، 

 تحويل مديريت پژوهش و فناوری شود.

ساير قراردادهای منعقده كه طرف قرارداد به داليلي حاضر به عقد قرارداد  -1-4

شود، قبل از انعقاد ی طرح منعقد ميمستقيم با دانشگاه نبوده و قرارداد با مجر

پژوهش و فناوری جهت طرح و تصميم قرارداد مراتب بايد به اطالع مديريت

گيری در جلسه شورای پژوهشي دانشگاه برسد. در غير اينصورت طرح مذكور 

 باشد.فاقد اعتبار مي

 سفارش دهنده حقيقي: -2

حقيقي، سفارش در صورت دريافت سفارش انجام طرح پژوهشي از طرف اشخاص  -

مذكور در شورای پژوهشي دانشگاه طرح و در خصوص چگونگي اجرای طرح، 

 گيری خواهد شد.فرآيند داوری، تعهدات و امتياز آن تصميم

 

 پیشنهاد دهنده)گان( طرح پژوهشي: :10ماده

 پیشنهاد دهنده طرح )مجري(:  -1

 مجری طرح بايد عضو هيئت علمي دانشگاه بوده باشد. -1-1

 .كرد تعيين خواهد دانشگاه پژوهشي شورای را استثناء موارد تبصره: 

ولي  باشند طرح مجری توانندنمي دانشگاه تحصيل اعضاء هيئت علمي مامور به -1-2

 .نمايند مشاركت هاطرحدر  عنوان همكار به توانندمي

همانند ساير اعضاء هيئت علمي از  توانندمي اعضاء هيئت علمي مامور در دانشگاه تبصره:

 برخوردار شوند. نامهنآئيمزايای اين 
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 همکاران طرح: -2

 در انتخاب همكاران طرح هيچ محدوديتي وجود ندارد. -2-1

 همكاری كارمندان دانشگاه در خارج از وقت اداری امكان پذير خواهد بود. :تبصره

های همكاران طرح بوده و دانشگاه هيچ مجری طرح جوابگوی عملكرد و خواسته -2-2

 تعهدی در قبال همكاران طرح ندارد.

اعالم ليست همكاران طرح در زمان شروع قرارداد الزامي بوده و در صورت تغيير در  -2-3

 همكاران طرح مراتب بايد به مديريت پژوهش و فناوری كتباً اعالم شود.
 

 موضوع و کلیات طرح پژوهشي پیشنهادي: :11ماده
ی پژوهشي خارجي كه مجری طرح از دانشجوی)دانشجويان( هاطرحدر انجام  -1

تواند گيرد، در صورت درخواست دانشجو طرح مذكور ميكمک ميتحصيالت تكميلي 

به عنوان پايان نامه دانشجويي لحاظ شود. در اين صورت مجری طرح با رعايت 

مقررات آموزشي الزاماً بايد استاد راهنمای اول دانشجو)يان( بوده و از بابت راهنمايي 

نامه برای تاد راهنمايي پايانای دريافت نخواهد كرد ولي امتياز اسنامه هزينهپايان

 عضو هيئت علمي محاسبه خواهد شد.

فرآيند طرح و تصويب موضوع بند حاضر به عنوان پايان نامه دانشجويي  :1تبصره

 تحصيالت تكميلي مطابق مقررات آموزشي دانشگاه خواهد بود.

د و در صورتيكه پايان نامه مذكور دارای استاد راهنمای دوم و مشاور باش: 2تبصره

ای بابت استاد راهنمايي و مشاوره اين افراد جزء همكاران طرح باشند حق الزحمه

دريافت نخواهند كرد و اگر همكار طرح نباشند حق التدريس اين افراد از محل اعتبار 

 طرح پرداخت خواهد شد.

ای مبني بر عدم پرداخت هزينه راهنمايي مديريت پژوهش و فناوری نامه :3تبصره

های ت آموزش و تحصيالت تكميلي جهت اقدام مقتضي و درج در پروندهبه مديري

 مربوطه ارسال خواهد نمود.

كتبي از  صورتهب كه قرارداد طرح پژوهشي منعقده، محرمانه باشد مراتب بايد صورتي در -2
 طرف سازمان سفارش دهنده اعالم شود.

مكتوب طرح ای گزارش درج عضويت مجری طرح در روجلد و يا صفحات شناسنامه -3
 باشد.پژوهشي الزامي مي

ذكر موضوع حمايت مالي سازمان سفارش دهنده از طرح پژوهشي با قيد شماره  -4
قرارداد و عضويت سازماني مولفين در مقاالت و كتب منتشره مستخرج از طرح 

 باشد.پژوهشي الزامي مي
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به اختراع  ای از پيشرفت آن و يا بعد از اجرای كامل طرحانجام طرح در مرحله اگر -5
ی نوين و يا هرگونه انتشار هاروش و كشف وسايل و دستگاههای جديد يا اكتشاف

 هحق استفاده از امتيازات و حقوق و نتايج حاصل ،كتاب و يا تحصيل حقوقي بيانجامد
 باشد.مي سازمان سفارش دهندهمتعلق به و درآمد حاصل كامالً 

 

 شرايط مالي: :12ماده
 د ندارد.سقفي برای اعتبار قرارداد وجو -1

های تحميلي به دانشگاه از بابت اجراء يا لغو قرارداد برعهده مجری تامين كليه هزينه -2
 طرح خواهد بود.

بعد از هر مرحله پرداخت ريالي از طرف سازمان سفارش دهنده، مجری طرح با ارائه  -3
تواند نسبت به اصل چک بانكي يا اصل فيش بانكي به مديريت پژوهش و فناوری مي

 ت وجوه واريز شده اقدام نمايد.درخواس

ها بايد به شماره حساب اعالم شده از طرف امورمالي به شماره حساب كليه پرداخت -4
 نزد بانک ملي شعبه آزادی ميدان طالقاني تبريز واريز شود. 2177560402008

 (1فرم شماره  ،1پيوست ) اخذ مفاصا حساب از بيمه و ماليات برعهده مجری خواهد بود. -5

رصد از پرداختي مرحله آخر كسر و بعد از تحويل گزارشات مكتوب و درخواست د 50 -6
 تسويه حساب نهايي پرداخت خواهد شد.

 

 مدت زمان اجراي قرارداد: :13ماده
 سقف ساعتي ماهانه، برای فعاليت پژوهشي وجود ندارد. ی پژوهشيهاطرحدر  -1

ات قرارداد شده در شرح خدم بينيپيشهای زماني مراحل مجری متعهد است در بازه -2
طرح پژوهشي، نسبت به تحويل گزارش مكتوب همراه با نامه مديريت پژوهش و 

 فناوری به سازمان سفارش دهنده اقدام نمايد.
 

 شرايط داوري: :14ماده
مالک ارزيابي و تائيد انجام طرح، اعالم كتبي سازمان سفارش دهنده مبني بر اتمام  -1

 .كامل طرح پژوهشي خواهد بود

 ه گزارش طرح پژوهشي:نحوه تخصیص امتیاز ب :15ماده

)شرايط داوری( و تحويل گزارش مكتوب، امتياز 14بعد از وصول نامه موضوع ماده  -1

 شود.بندی تخصيص داده ميبرای مجری طرح و همكاران طبق دستورالعمل امتياز

امتياز طرح به ترتيب قيد اسامي همكاران در گزارش نهايي طرح و يا براساس  تبصره:

 مجری طرح محاسبه خواهد شد. درصد مشاركت اعالمي
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 باالسري: :16ماده

 شرحبه هاسازمان ريمنعقده با سا يپژوهش یدانشگاه از محل قراردادها ميزان باالسری -1

 :زير خواهد بود

 معاف الير ونيليم 150منعقده با اعتباركمتر از  یقراردادها -

 درصد 5 الير ونيليم 150 -300منعقده با اعتبار  یقراردادها -

 الير ونيليم ستيهر دو یبه ازا الير ونيليم 300 یمنعقده با اعتبار باال یهاقرارداد -

 اضافه خواهد شد.( 5به عدد مبنای )درصد  کاز مبلغ سيصد ميليون ريال ي شتريب

 درصد باشد.15از  شتريتواند باعتبار كل قرارداد نمي یبرا محاسبه شده یمجموع درصد باالسر تبصره:

سبه ميزان باالسری مبلغ قرارداد خواهد بود و ماليات و بيمه از مبلغ ريالي مبنای محا -2

 سرجمع مبلغ كسر نخواهد شد.

 در هر مرحله از پرداخت، باالسری كسر خواهد شد. -3

 باالسری كسر شده متعلق به دانشگاه بوده و مجری حق هيچ دخل و تصرفي در آن نخواهد داشت. -4

شرح خدمات قرارداد، به ميزان اعتبار خريد تجهيزات غيرمصرفي در  بينيپيشدر صورت  -5

ريالي تجهيزات غيرمصرفي خريداری شده، از اعتبار كل قرارداد كسر و سپس باالسری 

 محاسبه خواهد شد و تجهيزات خريداری شده نيز برچسب اموال الصاق خواهد شد.

رف باالسری كسر شده در اختيار معاونت آموزشي، پژوهشي و فناوری قرار گرفته و محل مص -6

 درآمد حاصله ساليانه در شورای پژوهشي دانشگاه تعيين خواهد شد.

درصد از درآمد حاصله قرارداد در  80در صورت عقد قرارداد با مركز تحقيقات  تبصره:

های جاری اختيار مركز قرار خواهد گرفت كه مبالغ مذكور صرف توسعه مركز و هزينه

 دانشگاه تعيين خواهد شد.خواهد شد و مابقي ساليانه در شورای پژوهشي 

پژوهشي مستخرج از طرح پژوهشي خارجي، چاپ شده در نشريات معتبر  -به مقاالت علمي -7

تاريخ  98727/15/89شماره  ارتقاء نامهآئين 3ماده  1پژوهشي موضوع بند  -علمي
اعطای پاداش به  نامهآئين، به ازای هر مقاله معادل پاداش قابل محاسبه طبق (03/12/89

 ی پژوهشي، به مجری و همكاران عضو هيئت علمي دانشگاه پرداخت خواهد شد.هاليتفعا

نوشتن موضوع حمايت مالي سازمان پرداخت كننده اعتبار قرارداد با طرفيت دانشگاه و  تبصره:

موضوع قرارداد و شماره قرارداد در صفحه اول مقاله )پاورقي( يا بخش پاياني مقاله )بخش تقدير و 
 زير شرط الزم برای بررسي خواهد بود: شرحبهبق با استاندارد سازمان سفارش دهنده و يا تشكر( مطا

بتا  قرارداد ........... متورخ ............   شمارهبهپژوهشي اين مقاله مستخرج از طرح »
باشد، كه با حمايت مالي سازمان .............. در دانشگاه هنر مي»................« عنوان
 «ي تبريز انجام گرفته است.اسالم
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 ضمانت اجراي قرارداد: :17ماده
از طرف سازمان سفارش دهنده برابر بخشنامه ابالغي هيئت  نامهضمانتدر صورت مطالبه  -1

ضمانت(، 2فرم شماره  ،2)پيوست ، 07/01/87هت مورخ  38449/ت 122وزيران به شماره 
يذ شده از طرف رياست دانشگاه( نامه كتبي با امضاء معاون آموزشي، پژوهشي و فناوری )تنف

 خواهد بود. 

در خصوص ترک تشريفات مناقصه نيز، برابر بخشنامه ابالغي هيئت وزيران به شماره  -2
، ارجاع كارهای پژوهشي و تحقيقاتي به 06/08/1386هت مورخ  38449/ت 124500

 گيرد.ها، موسسات و مراكز تحقيقاتي با ترک تشريفات مناقصه انجام ميدانشگاه
 (3فرم شماره  ،3)پيوست 

 

 فرآيند عقد قرارداد و تحويل گزارش طرح پژوهشي: :18ماده

 قبل از عقد قرارداد: -1

 ارائه و دريافت پيشنهاد انجام طرح پژوهشي به سازمان تامين كننده اعتبار -1-1

 سازی پيش نويس قرارداد با همكاری سازمان سفارش دهندهانجام مذاكرات الزم و آماده -1-2

 يش نويس قرارداد به مديريت پژوهش و فناوری جهت بررسي و تائيدتحويل يک نسخه از پ -1-3

 تحويل اصل قراردادها به مديريت پژوهش و فناوری جهت امضاء و طي مراحل اداری -1-4

تحويل يک نسخه از اصل قرارداد امضاء شده به مديريت پژوهش و فناوری كه  -1-5
وده و به تمامي صفحات آن ممهور به مهر دانشگاه و سازمان سفارش دهنده ب

 امضاء مقامات دانشگاه و سازمان سفارش دهنده رسيده است.

 بعد از عقد قرارداد: -2

 عقد موافقت نامه في مابين دانشگاه و مجری طرح در چارچوب قرارداد اصلي -2-1

تدوين گزارش فازها و فاز نهايي مطابق با فرمت و ساختار مورد درخواست  -2-2
 سازمان سفارش دهنده

شده به سازمان سفارش دهنده جهت بررسي و تائيد تحويل گزارش نهايي چاپ  -2-3
 و تصويب نهايي به همراه نامه مديريت پژوهش و فناوری 

تحويل گزارش صحافي شده به تعداد مورد درخواست سازمان سفارش دهنده  -2-4
 به آن سازمان بعد از دريافت صورتجلسه تائيد انجام طرح

تمام منابع فايلي طرح  نسخه از گزارش صحافي شده به همراه 3تحويل تعداد  -2-5
باشد( به مديريت پژوهش و در يک لوح فشرده )كه دارای روجلد چاپي مي

 فناوری و درخواست تسويه حساب نهايي
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 :هاسازمانها، مراکز تحقیقاتي و يا ي پژوهشي مشترک منعقده با دانشگاههاطرحج( 

 پیشنهاد دهنده)گان( طرح پژوهشي: :19ماده
 پیشنهاد دهنده طرح )مجري(:  -1

 مجری طرح بايد عضو هيئت علمي دانشگاه بوده باشد. -1-1

 .كرد تعيين خواهد دانشگاه پژوهشي شورای را استثناء موارد :1تبصره 
ولي  باشند طرح مجری توانندنمي دانشگاه تحصيل اعضاء هيئت علمي مامور به -1-2

 نمايند. مشاركت هاطرحدر  عنوان همكار به توانندمي

همانند ساير اعضاء هيئت علمي از  توانندمي مور در دانشگاهاعضاء هيئت علمي ما تبصره:
 برخوردار شوند. نامهآئينمزايای اين 

 

 همکاران طرح: -2

برای همكاران غير هيئت علمي ارائه گواهي تخصصي در زمينه فعاليت از مراجع  -2-1
باشد. )مثال: برای هنرمندان تجربي كار ارائه گواهي درجه هنری و مربوطه الزامي مي

كارمندان دانشگاه هنر اسالمي تبريز در خارج از وقت اداری با داشتن مدرک  يا
 دانشگاهي در زمينه همكاری مورد درخواست مجری طرح(

 

 موضوع و کلیات طرح پژوهشي پیشنهادي: :20ماده
 های تحقيقاتي مشترک طرفين باشد.موضوع پيشنهادی طرح پژوهشي بايد در راستای اولويت -1

 آن روش و اطالعات باشد الزم كه نمايد ارائه را رحيط كه مجری طرح، صورتي در -2

 نمايد.  طرح ضميمه كتبي صورتهب را مراتب بايد بماند، مي محرمانه

ذكر موضوع حمايت مالي دانشگاه و ساير مشاركت كنندگان مالي از طرح پژوهشي با  -3
 باشد.قيد شماره قرارداد در مقاالت و كتب منتشره مستخرج از طرح پژوهشي الزامي مي

ای از پيشرفت آن و يا بعد از اجرای كامل طرح به اختراع وسايل و انجام طرح در مرحله اگر -4
ی نوين و يا هرگونه انتشار كتاب و يا هاروش اكتشاف و كشفهای جديد يا دستگاه

و درآمد حاصل  هتحصيل حقوقي بيانجامد حق استفاده از امتيازات و حقوق و نتايج حاصل
ی مشاركت كننده به نسبت مشاركت مالي خواهد بود هاسازمانو  به دانشگاهمتعلق كامالً 

توانند قسمتي از درآمد ی مشاركت كننده در صورت توافق ميهاسازماندانشگاه و و 
 حاصله را مطابق تصميمات مشترک به محققين پرداخت نمايد.

زينه قبل از پيشنهاد تغيير در مجری و همكاران طرح و همچنين تغيير در اقالم ه -5
 انجام تغييرات، منوط به تائيد مشاركت كنندگان مالي خواهد بود.

 

 شرايط مالي: :21ماده
تواند شرايط مشاركت مالي طرفين به صورت ريالي بوده و يا يكي از طرفين مي -1

 مشاركت خود را با تامين سخت افزار يا نرم افزار تامين نمايد.



 

 

37 

 طرح ژپوهشي  

 بينيپيشاز جمع كل اعتبار مالي سهم سقف هزينه كرد از اعتبار ريالي دانشگاه  -2
شده برای قرارداد، به ازای هر عضو هيئت علمي دانشگاه كه در طرح همكار 

 باشد.باشند تا سقف اعتبار پژوهانه عضو ميمي

در صورت نبودن اعتبار پژوهانه برای فرد همكار عضو هيئت علمي دانشگاه، به  :1هتبصر
 ری يا همكاران طرح، اعتبار فوق منظور خواهد شد.صورت توافقي از محل اعتبار پژوهانه مج

 شود.ميليون ريال از محل اعتبار ريالي قرارداد پژوهشي پرداخت مي 5هزينه داوری تا سقف  :2تبصره

بيني شده در پرسشنامه پيشنهادی برای مجری و تمام همكاران طرح های پرسنلي پيشهزينه -3
 شود.از محل اعتبار مالي قرار پرداخت مي

هزينه پرسنلي دانشجويان دوره دكتری از محل افزايش اعتبار پژوهانه تخصيصي به  تبصره:
 نامهآئينبند )ب(  7ی پژوهشي( مطابق موضوع ماده هاطرحدانشجويان دوره دكتری )ويژه 

 و دانشجويان دوره دكتری پرداخت خواهد شد. اعضای هيئت علمي( گرنت) پژوهانهاعتبار 
ريد تجهيزات غيرمصرفي در پرسشنامه پيشنهادی، مجری خ بينيپيشدر صورت  -4

بيني شده فازبندی در طرح بعد از تصويب و عقد قرارداد متناسب با نياز پيش
تواند نسبت به درخواست تهيه تجهيزات غيرمصرفي از محل پرسشنامه مصوب مي

 اعتبار ريالي قرارداد پژوهشي اقدام نمايد. 

ده متعلق به دانشگاه بوده و با تجهيزات خريداری شده از كليه تجهزات خريداری ش تبصره:

اعتبار  نامهآئين» 7محل اعتبار طرح پژوهشي مطابق مقررات قيد شده در بند الف ماده 

 برخورد خواهد شد.« و دانشجويان دوره دكتری اعضای هيئت علمي( گرنت) پژوهانه

سنلي به عنوان حسن پر های هزينه پرسنلي، يک سوم از هزينهدر كليه پرداخت -5

انجام كار كسر و مبالغ كسر شده و تسويه حساب نهايي بعد از تائيد نهايي شورای 

 گيرد.انجام مي انجام تعهدات طرحمشترک مشاركت كنندگان مالي و 

های تحميلي به در صورت لغو يا اجرای قرارداد، مجری طرح ملزم به تامين هزينه -6

الي خواهد بود و در صورت پرداخت هزينه دانشگاه و ساير مشاركت كنندگان م

 های مذكور بايد عودت داده شود.پرسنلي به مجری و همكاران طرح هزينه

 به مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي پاداش پرداخت نخواهد شد. -7

 

 باشد:زير مي شرحبهشرط ارائه تسويه حساب نهايي طرح تعهدات:  :22ماده

كنندگان مالي مبني بر انجام اركتمجری طرح بعد از تائيد در شورای مشترک مش -1

كنندگان به غير از دانشگاه تعهدات قيد شده در قرارداد، تعهدی در مقابل مشاركت

 هنر اسالمي تبريز نخواهد داشت.
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 تعهدات مجری در مقابل دانشگاه هنر اسالمي تبريز: -2

 پژوهشي -علميميليون ريال: ارائه گواهي پذيرش يا چاپ مقاله  70ی پژوهشي تا اعتبار هاطرح -2-1

 ميليون ريال: 70ی پژوهشي با اعتبار بيشتر، به ازای هر مبلغ افزايش تا هاطرح -2-2

مورد )يک مقاله لزوماً  2پژوهشي  -ارائه گواهي پذيرش يا چاپ مقاله در علمي -

 بايد چاپ شده باشد(

پژوهشي و يک گواهي معتبر علمي  -ارائه يک گواهي پذيرش يا چاپ مقاله علمي -

يا اكتشاف مستخرج از طرح كه به تائيد مراجع علمي ذيصالح رسيده  ثبت اختراع

 است.

پژوهشي و يک محصول تجاری -ارائه يک گواهي پذيرش يا چاپ مقاله علمي -

 سازی شده كه به تائيد مراجع ذيصالح رسيده باشد.

( امتياز از رديف 5ی است كه حداقل )اپژوهشي مقاله -منظور از مقاله علمي :1تبصره

 االت چاپ شده در نشريات مطابقمق

 ی پژوهشي كسب كرده باشد.هافعاليتدستورالعمل داخلي امتياز بندی 

 شورای پژوهشي دانشگاه خواهد بود.موارد استثناء به تشخيص  :2تبصره
 

 مدت زمان اجراي قرارداد: :23ماده
برای هريک از همكاران  ی پژوهشيهاطرحي در پژوهش تيفعالانجام ساعات  زانيم -1

 باشد.مي ساعت 100ماهانه تا سقف شده در پرسشنامه پيشنهادی طرح، تعريف 

شده در پرسشنامه طرح پژوهشي نسبت  بينيپيشهای زماني فازهای مجری متعهد است در بازه -2
 به تحويل گزارش مكتوب اقدام نمايد.

واهد شده در قرارداد برخورد خ بينيپيشدر صورت تاخير در تحويل گزارش نهايي مطابق شرايط  -3
 شد.

ماه  12شده برای تحويل گزارش فازها بيشتر از  بينيپيشدر صورتي كه فاصله زماني  -4
 باشد مجری موظف است هر شش ماه نسبت به ارائه گزارش مكتوب اقدام نمايد.

 

 شرايط داوري: :24ماده
 داوری پرسشنامه پيشنهادی طرح پژوهشي:  -1

انشكده و دانشگاه، به يک پرسشنامه پيشنهادی طرح پژوهشي بعد از تصويب در شورای د -
مالي ارسال و در صورت تائيد  گانكنندهمشاركتنفر داور)ان( به انتخاب شورای مشترک 

 شود.مالي بررسي و تصويب مي گانكنندهمشاركتداوری در شورای مشترک 

 داوری گزارش فاز نهايي طرح پژوهشي: -2



 

 

39 

 طرح ژپوهشي  

مالي  گانكنندهمشاركتگزارش فازها و فاز نهايي به داور)ان( منتخب شورای مشترک  -
مالي  گانكنندهمشاركتارسال و بعد از تائيد داوری، گزارشات در شورای مشترک 

 شود. بررسي و تصويب مي

كنندگان مالي بررسي و تصويب گزارشات فازها در شورای مشترک مشاركت :1تبصره
 .های مالي فازها قابل انجام خواهد بودشود و بعد از تصويب پرداختمي

نوشتن موضوع حمايت مالي سازمان پرداخت كننده اعتبار قرارداد با طرفيت  :2بصرهت
دانشگاه و موضوع قرارداد و شماره قرارداد در صفحه اول مقاله )پاورقي( يا بخش پاياني مقاله 

 زير شرط الزم برای بررسي خواهد بود: شرحبه)بخش تقدير و تشكر( 
 

بتا  قرارداد ........... متورخ ............   شمارههبپژوهشي اين مقاله مستخرج از طرح »
باشد، كه با حمايت مالي دانشتگاه هنتر استالمي تبريتز و     مي»................« عنوان

 «سازمان .............. در دانشگاه هنر اسالمي تبريز انجام گرفته است.
 

 نحوه تخصیص امتیاز به گزارش طرح پژوهشي: :25ماده

ی پژوهشي مشترک امتياز نهايي حاصل جمع هاطرح: در نحوه محاسبه امتياز طرح -1
بندی دستورالعمل داخلي امتيازامتياز آورده ريالي خارج از دانشگاه طبق فرمول 

ی هاطرحو امتياز قابل تخصيص از بابت سهم مشاركت دانشگاه )ی پژوهشي هافعاليت
 صيص خواهد بود.داخلي( خواهد بود كه امتياز نهايي بعد از انجام تعهدات قابل تخ

 100ميليون ريال آورده خارجي و  200ای كه ميليون ريالي منطقه 300قرارداد  مثال:
 باشد.ميليون ريال سهم مشاركت دانشگاه مي

 امتياز 6.5           امتياز آورده ريالي خارجي:
 امتياز    2 امتياز مشاركت دانشگاه طبق آخرين آيين نامه ارتقاء: 

 امتياز 8.5             جمع كل امتياز:
 امتياز    7          سقف امتياز قابل تخصيص:

 امتياز 1.5     امتياز گرنت تشويقي: -مازاد برسقف امتياز 
 

 باالسري: :26ماده
 هاسازمان ريمنعقده با سا ي مشترکپژوهش یدانشگاه از محل قراردادها ميزان باالسری -1

 حاضر خواهد بود. نامهآئين 13به ميزان آورده از خارج دانشگاه مطابق ماده 
 

 ضمانت اجراي قرارداد: :27ماده
از طرف سازمان سفارش دهنده برابر بخشنامه ابالغي  نامهضمانتدر صورت مطالبه  -1

فرم شماره  ،2)پيوست، 07/01/87هت مورخ  38449/ت 122هيئت وزيران به شماره 
يذ شده از نامه كتبي با امضاء معاون آموزشي، پژوهشي و فناوری )تنفضمانت(، 2

 باشد(طرف رياست دانشگاه( خواهد بود. )بخشنامه مربوطه پيوست مي
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در خصوص ترک تشريفات مناقصه نيز، برابر بخشنامه ابالغي هيئت وزيران به شماره  -2

ها، ، ارجاع كارهای پژوهشي و تحقيقاتي به دانشگاه06/08/1386هت مورخ  38449/ت 124500

 (،3فرم شماره  ،3گيرد. )پيوست تشريفات مناقصه انجام مي موسسات و مراكز تحقيقاتي با ترک
 

 فرآيند پیشنهاد و تحويل گزارش طرح پژوهشي: :28ماده

 فرآيند عقد قرارداد: -1

تكميل فرم پرسشنامه پيشنهاد طرح پژوهشي و تعيين ميزان مشاركت مالي  -1-1

 و ارائه آن به دانشكده مربوطه جهت طرح در شورای دانشكده هاسازمانساير 

صورتجلسه دانشكده مبني بر تصويب طرح پيشنهادی به همراه فرم  ارسال -1-2

)الزاماً فقط ارسال اسكن صورتجلسه دانشكده و  پرسشنامه پيشنهاد طرح پژوهشي

 فايل پرسشنامه(

بررسي در مديريت پژوهش و فناوری و رفع نواقص، طرح در شورای مشترک  -1-3

انشگاه و ارسال به داوری، مشاركت كنندگان و انتخاب داور)ان( بنا به پيشنهاد د

 .گانكنندهمشاركتمشترک بعد از تائيد داوری تصويب در شورای 

ی مشاركت كننده هاسازمانعقد تفاهم نامه يا قرارداد في مابين دانشگاه با  -1-4

ی هاسازمانهای آن امضاء و ممهور به مهر دانشگاه و مالي كه تمامي برگ

 قرارداد به مجری و طرفين قرارداد.مشاركت كننده خواهد بود و ابالغ شروع 

 عقد موافقت نامه با مجری و همكاران عضو هيئت علمي دانشگاه كه در طرح همكاری دارند. -1-5

 بعد از عقد قرارداد: -2

نهايي  تدوين گزارش فازها و فاز نهايي مطابق با شيوه نامه تدوين گزارش -2-1

)ارسال لوح دانشگاه و ارائه به مديريت پژوهش و فناوری  ی پژوهشيهاطرح

 باشد(فشرده فايل گزارش نيز الزامي مي

 گانكنندهمشاركتمالک و ارزيابي نهايي، چارچوب اعالمي شورای مشترک  تبصره:

 خواهد بود و در صورت عدم اعالم چارچوب مالک مقررات جاری دانشگاه خواهد بود.

و انجام اصالحات ارسال گزارش فازها يا فاز نهايي چاپ شده به داوری )در صورت نياز(  -2-2

 گانكنندهمشاركتمورد درخواست داوری و سپس ارسال به شورای مشترک 

 مالي و انجام تعهدات طرح گانكنندهمشاركتبررسي و تصويب در شورای مشترک   -2-3

 تحويل گزارش صحافي شده به تعداد مورد توافق به طرف)طرفين( مشاركت مالي -2-4

به همراه تمام منابع فايلي طرح نسخه از گزارش صحافي شده  3تحويل تعداد  -2-5

باشد( به مديريت پژوهش و در يک لوح فشرده )كه دارای روجلد چاپي مي

 فناوری و درخواست تسويه حساب نهايي
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 : نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهاي تحقیقاتي و پژوهشي1پیوست  -2-1-1
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 ص ارائه ضمانت انجام کاردر خصو: بخشنامه ابالغي هیئت وزیران 2پیوست  -2-1-2
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 ترک تشریفات مناقصه در خصوصبخشنامه ابالغي هیئت وزیران  :3پیوست  -2-1-3
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 قرارداد انجام طرح پژوهشي -2-2
 

اين .......................  جلسه شورای پژوهشي دانشگاه در تاريخ...............................  به استناد موافقت
 شتود از يتک طترف و   بين دانشگاه هنر اسالمي تبريز كه از اين پس دانشگاه ناميده ميقرارداد 

كه از اين پتس مجتری   دانشگاه هنر اسالمي تبريز هيات علمي  عضو .......................خانم / آقای 
 گردد.شوند از طرف ديگر منعقد ميناميده مي

 ست از:اموضوع تحقيق عبارت :1ماده

  به فارسي: 

 : ینبه الت 

تفصيلي موضوع تحقيق و اهداف و هزينته هتای پتيش بينتي شتده و مشخصتات        كه شرح
 ذكر شده است.حاضر پژوهشي قرارداد  پيوستي در فرم پرسشنامهمجری و همكاران 

 مدت و مراحل انجام کار: :2ماده
 از تتاريخ  ... متاه ........... بيني جهت اجرای كامل طرح و ارائه گزارش نهاييمدت پيش -1

 باشد. ....... مي........... لغايت ...............

بيني شده اجرای طترح  كه بنا به داليلي مجری نتواند در مدت زمان پيشدر صورتي -2
با شرايط  را به پايان برساند مدت مزبور با درخواست و بيان علل تاخير توسط مجری

 زير تمديد خواهد شد: 

 شرايط تمديد و لغو قرارداد:

اتمام مدت زمتان قترارداد بتا درخواستت مجتری و تائيتد       مرحله اول بعد از  -2-1
 ماه  6مديريت پژوهش و فناوری: 

ماهه اول با درخواست مجری و  6مرحله دوم بعد از اتمام مدت زمان تمديد  -2-2
 ماه 6تصويب شورای پژوهشي دانشگاه: 

مرحله سوم بعد از تمديد دو مرحله قبلي با درخواست مجری و ارائه مدارک  -2-3
 ماه سوم 6ي و تائيد شورای پژوهشي دانشگاه: مستدل و كاف

 ماهه: لغو قرارداد 18مرحله چهارم بعد از تمديد  -2-4

در چتارچوب   ريتال  ............................................. كل قرارداد بالغ برپيش بيني شده اعتبار  :3ماده

كته  بوده  ي پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريزهاطرحاجرايي  نامهآئینآخرين 

 پرسشنامه پيوست قيد شده است.  15الي  12شرح و جزئيات آن در بندهای 

التحقيق مجری و همكاران و دستياران طرح با توجه به ارائه پرداخت حق :1تبصره 

و تصويب شورای پژوهشي دانشگاه طبق فازبندی پيش بيني شده در پرسشنامه  گزارش
 .از كسورات قانوني انجام خواهد گرفتپيوست پس 
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آميز آن در تواند در صورت ارائه گزارش طرح و انجام موفقيتدانشگاه مي :2تبصره 

ها و نيز التحقيق و نوسانات هزينههای ناشي از نوسانات نرخ حقموعد مقرر، افزايش

به منظور  دانشگاه بيني نشده در صورت تصويب شورای پژوهشيهای پيشساير هزينه

 نامهآئینپژوهانه در چارچوب آخرين ت وجود اعتبار در صور و رضايت از انجام طرح

  پرداخت نمايد. ي پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريزهاطرحاجرايي 

فرصت زماني در هر فاز، حق الزحمه فازها در  %30در صورت تاخير بيش از  :3تبصره

صورت دفاع و تصويب شورای پژوهشي دانشگاه نيز بعد از اتمام كامل طرح پرداخت 

خواهد شود. اين مصوبه تعهد مجری در خصوص ارائه گزارش پيشرفت فازها در زمانهای 

 (25/06/88 -119كند. )شورای پژوهشي پيش بيني شده در پرسشنامه را نقض نمي

نامه آئینهای پرسنلي در چارچوب آخرين های هزينهدر كليه پرداخت :4تبصره 

حسن انجام كار كسر و تبريز  ي پژوهشي دانشگاه هنر اسالميهاطرحاجرايي 

 مذكور در هنگام تسويه حساب نهايي، تمام كسورات پرداخت خواهد شد. نامهآئينطبق 
 

 تعهدات مجري
نمايتد اجترای طترح را در كمتال دقتت و صتداقت بتا رعايتت         مجری طترح تعهتد متي    :4ماده

و  های مراحل اجرای طرح الزم را تهيته استانداردهای علمي به انجام رسانيده و گزارش

ارائه نمايد بطوريكه در چارچوب ضوابط و مقرات و مفاد قرارداد جوابگوی عملكرد ختود  

 و همكاران اجرايي طرح در قبال دانشگاه باشد.

در صورتيكه در طول مدت اجرای طرح تغيير يا تغييراتتي در همكتاران طترح     تبصره:

در چتارچوب   دانشگاه در صورت تصويب شورای پژوهشي پيش آيد با پيشنهاد مجری و

انجتام   ي پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريزز هاطرحاجرايي  نامهآئینآخترين  

 پذير خواهد بود. تغييرات امكان

ای از پيشرفت آن و يا بعد از اجترای كامتل طترح بته اختتراع      انجام طرح در مرحله اگر :5ماده

ر كتاب ی نوين و يا هرگونه انتشاهاروش و كشف وسايل و دستگاههای جديد يا اكتشاف

و درآمتد   هو يا تحصيل حقوقي بيانجامد حق استفاده از امتيازات و حقوق و نتايج حاصل

توانتد قستمتي از درآمتد حاصتله را     دانشگاه متي و  همتعلق به دانشگاه بودحاصل كامالً 

 مطابق تصميمات شورای پژوهشي به طرح دهندگان پرداخت نمايد.

ت و كتب و غيره( مورد نياز طرح كه از محل كليه كاالهای غير مصرفي )لوازم و تجهيزا :6ماده
و مجری طرح از لحاظ حفظ  شدهشود جزو اموال دانشگاه محسوب اعتبار طرح تهيه مي

و نگهداری و استفاده صحيح و اعتاده و تحويتل بته موقتع آنهتا بته دانشتگاه مستتقيمًا         
اقتدام  ری و فناوامور پژوهش مديريت مسئوليت دارد و در اين مورد بايستي مطابق نظر 
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 طرح ژپوهشي  

بعتد از  را تجهيزات خريداری شده از محل طترح  و فناوری امور پژوهش مديريت نمايد. 

امتور  متديريت  انجام طرح در اختيار دانشكده مربوطه قرار خواهد داد ولي در عين حال 
 نمايد.اختيار نحوه استفاده از تجهيزات مذكور را برای خود حفظ مي و فناوریپژوهش 

نمايد كه گزارش پيشرفت كتار تحقيقتاتي ختود را در پايتان هتر      مجری طرح تعهد مي :7ماده
مرحله و گزارش نهايي را در خاتمه طرح به همراه ساعات كار انجام يافته در هر مرحله 

يد شورای دانشكده جهت بررسي و تصويب در شورای پژوهشتي دانشتگاه بته    يپس از تأ
 مديريت امور پژوهش و فناوری ارسال نمايد.

ماه  12رتي كه فاصله زماني پيش بيني شده برای تحويل گزارش فازها بيشتر از در صو تبصره:

 باشد مجری موظف است هر شش ماه نسبت به ارائه گزارش مكتوب اقدام نمايد.

اجرايزي   نامزه آئزین در چتارچوب   نمايد كه استناد هزينته طترح را    مجری تعهد مي :8ماده
نظيم و در موعد مقرر )در تهيه و ت ي پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريزهاطرح

پايان هر مرحله و نيز پايان سال مالي( به دانشتگاه تستليم نمايتد و در رفتع اشتكاالت      
 احتمالي اسناد هزينه همكاری الزم را با مديريت امور پژوهش و فناوری معمول دارد.

 بيني شده برای مجری و همكاران و پرسنل با صدور حكم مأموريتت های پيشمأموريت :9ماده

و فنتاوری   پژوهشتي آموزشتي،   ناز طرف دانشكده و تأييد معتاو  برای رفع غيبت صرفاً
گيرد الزم استت مجتری طترح گتزارش انجتام مأموريتت ختويش و گتزارش         انجام مي
های همكاران اجرايي و پرسنل طرح را بعد از تأييد به مديريت امور پژوهش و مأموريت

  .فناوری ارسال نمايد

ا تامين نظترات داور يتا داوران منتختب شتورای پژوهشتي      مجری طرح ملزم به انجام ي :10ماده
 (17/03/88-116دانشگاه در گزارشات خواهد بود.)شورای پژوهشي 

ي هزا طرحاجرايي  نامهآئینمجری طرح ملزم به انجام تعهدات در چارچوب آخرين  :11ماده
 خواهد بود.پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز 

 

 تعهدات دانشگاه
های پيش بيني شده در پرسشنامه طرح پژوهشتي را طبتق   هزينه گردددانشگاه متعهد مي :12ماده

دی از طرف مجتری، در سررستيد از   نبهای پيش بيني شده در صورت رعايت زمانفازبندی
هتای طترح در   با توجه به هزينهمحل اعتبارات پژوهانه مجری و همكاران پرداخت نمايد. و 

تنخواه  صورتبهمبلغي را ي طرح مراحل مختلف با درخواست كتبي مجری در مراحل اجراي
 گردان در اختيار او قراردهد و با رعايت ضوابط و مقررات مالي مربوطه با مجری رفتار نمايد.

  تنخواه گردان در پايان انجام هر مرحله و در پايان سال مالي تسويه حساب خواهد شد. :تبصره
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قبول واقع نشود و يتا  كه گزارش ارائه شده مجری در شورای پژوهشي مورد در صورتي :13ماده
به هر دليلي شورای پژوهشي تصميم برتوقف و مختومه شدن طرح بگيرد و يتا مجتری   

های انجتام  تكليف هزينه شودطرح با ارائه داليل توجيهي خواهان مختومه شدن طرح 

ي هزا طزرح اجرايزي   نامزه آئیندر چارچوب  يافته و وجوه پرداخت شده به مجری 
 خواهد بود.مي تبريز پژوهشي دانشگاه هنر اسال

ارزيابي نهايي و انجام تعهدات و داوری طترح در چتارچوب آخترين     ارزيابي نهايي طرح: :14ماده

 خواهد بود.ي پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز هاطرحاجرايي  نامهآئین

ی پژوهشي مجری و همكارانش در هر ترم تحصتيلي  هافعاليتبا در نظر گرفتن ميزان  :15ماده
( تجاوز ساعت در ماه 60كدام از آنان نبايد از حد نصاب مقرر ) كل فعاليت پژوهشي هر

نمايد در جهت رعايت مفاد اين بند و برای آنكه مسئولين دانشتكده در جريتان ميتزان    
ی پژوهشي مجری و همكاران اجرائتي قرارداشتته باشتند الزم استت مجتری      هافعاليت

بتل از شتروع هتر تترم     تعداد ساعات كار پيش بيني شده بترای ختود و همكتاران را ق   
تحصيلي به رياست دانشكده متبوع خود گزارش نمايد. مسئوليت مديريت امور پژوهش 

نهايتاً به اعالم ميزان فعاليت افراد فوق الذكر به دانشتكده هتای    و فناوری در اين مورد
 .شودميمربوطه در آغاز هر ترم محدود 

واحتدهای موظتف ختود    در صورتي كته مجتری يتا همكتاران طترح كمتتر از        تبصره:
موزشي داشته باشند كسری واحدهای موظف در متدت زمتان اجترای هتر     آی هافعاليت

مرحله، از كل ساعات پژوهشي نامبردگتان كستر و متابقي طبتق مقتررات ايتن قترارداد        
 پرداخت خواهد شد.

صتم گيتری در مراحتل و متوارد     يباالترين مرجع ذيصالح جهت بررسي و تشخيص و تصم :16ماده
 ،طرح و ساير متوارد پتيش بينتي نشتده در ايتن قترارداد و متوارد اختتالف        مختلف اجرای 

شورای پژوهشي دانشتگاه استت و تصتميمات متختذه در آن كته در چتارچوب ضتوابط و        
 های وزارتي و مصوبات دانشگاه باشد برای مجری الزم االجرا است.مقررات و دستورالعمل

 د.ماليات وكسورات قانوني برعهده مجری طرح خواهد بو :17ماده

بعد از امضاء قرارداد مابين مجری طرح و دانشگاه يک نسخه از آن توسط مديريت امور  :18ماده
الزم است مجری حداكثر ظترف متدت يتک     .شودميپژوهش و فناوری به مجری ابالغ 

 هفته شروع طرح را كتباً به مديريت امور پژوهش و فناوری اطالع دهد.

 3در و همتراه بتا پرسشتنامه پيوستتي      ماده با قبول كليه مفتاد آن  19داد در راين قرا :19ماده
 نسخه حكم واحد دارد. 3نسخه منعقد گرديد و هر 

 

 مدير پژوهش و فناوري مجري
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 پرسشنامه طرح پژوهشي -2-3
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 م داوري پرسشنامه طرح پژوهشيرف -2-4
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 فرم داوري گزارش طرح پژوهشي -2-5
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 طرح ژپوهشي  

 

 ي پژوهشيهاطرحنهایي  نامه تدوین گزارششیوه -2-6
 

گردد كه رعايت آن ی پژوهشي ارائه ميهاطرحای يكسان در نگارش ، شكل و شيوهنامهشيوهدر 
 :به لحاظ نگارش دارای دو وجه قابل تامل است نوشتارالزامي است. هر 

  ترتيب ارائه مطالب 

 ها، معادالت، گذاری، صفحات و بخشندی، شمارهب، نحوه حاشيهمكان نوشتن مطالب در هر صفحه
 ها.تصاوير جداول و منحني

 گردد.نكات بارز هر وجه بيان مي بخشكه در طي دو 
 

 ارائه مطالبساختار  -1
سازی شيوه، عالوه بر افزايش ميزان درک خواننده نظم و ترتيب در ارائه مطالب و يكسان

ارد. لذا در اين بخش ضمن بيان مشخصات هر يک را نيز در برد سهولت دسترسي و دريافت آن
 ها، ترتيب ارائه آنها نيز ذكر شده است.از قسمت

 جلد طرح پژوهشي  -1-1
. بايست طبق پيوست شماره يک اين نوشتار تنظيم گرددميطرح پژوهشي  جلد گزارشات

 پروژه و سال آن با حروف كوچک زركوب گردد. مجریدر عطف نيز صرفاً عنوان و نام 
آن  یمطالب )طبق نمونه شرح روی جلد( رو ناًياست كه ع نگوريجلد گزارش از نوع گال

 ای استهای علمي سورمهبرای تمامي گروه رنگ جلد گزارش نهايي شود.زركوب مي

ی خارجي اين فرمت طبق اعالم سازمان ذينفع خواهد بود و در هاطرحدر  تبصره:
 فرمت اعالمي دانشگاه خواهد بود. صورت عدم اعالم فرمت مشخص فرمت مطابق

 صفحه نخست  -1-2
باشد، بسيار مناسب نوشته و كاری مي از آنجا كه نام و ياد خدا بهترين سرآغاز برای هر

الرحمن الرحيم( اختصاص  …است كه نخستين برگ از پروژه به درج كالم الهي )بسم ا
 الهي موجب توفيق روزافزون گردد.باشد كه فضل يابد.

  صفحه عنوان -1-3
 گردد.دراين صفحه، مطالب روی جلد طرح پژوهشي عيناً تكرار مي

 شکر و قدردانيت -1-4
يک صفحه برای تشكر و قدرداني )در اين صفحه از همه افرادی كه در اجرا و تدوين 

هايي كه به صورت مالي يا گزارش نهايي، پژوهشگر را ياری نموده اند يا سازمان
شود. همچنين درج اند تشكر ميجرای طرح همكاری داشتهتجهيزاتي در روند ا

كننده طرح كامل به نام دانشگاه هنر اسالمي تبريز و واحد اجرا (Affiliation)وابستگي 
 در اين صفحه ضروری است.
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 چکیده -1-5
كلمه تهيه شده و شامل بيان مختصر  300چكيده پروژه حداكثر در حجمي معادل با 

نحوه  راحل بكار گرفته شده برای كسب و جمع آوری اطالعات،مسئله مورد بررسي، م
باشد، بطوريكه خواننده با مطالعه آن تشخيص دهد كه عمل و نتيجه كلي حاصل مي

تاريخچه و سابقه  باشد يا خير.پروژه موجود در برگيرنده مطالب مورد عالقه وی مي
شود. چكيده در اده ميموضوع در اين قسمت ذكر نشده بلكه در مقدمه پروژه توضيح د

از  ردر باالی آن به فاصله دو سط گيرد ويک صفحه مجزا بعد از صفحه عنوان قرار مي
شامل اهداف، چكيده شود. حاشيه باالی صفحه در ميانه سطر عنوان پروژه نوشته مي

 حاصل از اجرای طرح است. جيو نتا ياصل ی، محتواهاروش

 فهرست -1-6
گيرند كلمه  فهرست در وسط و باالی ه قدرداني قرار ميصفحات فهرست بعد از صفح

كليه صفحات مربوطه ماشين گردد. عناوين اصلي و فرعي در سمت راست و شماره 
صفحه در حاشيه چپ نوشته شود. شماره عنوان اصلي با خط تيره از عنوان مربوطه 

شماره  xxكه  شودنوشته مي  zz-yy-xx صورتهبشود. شماره عناوين فرعي جدا مي
كه البته  yyهای زيرين نيز يكي از بخش  zzو xxهای يكي از بخش  yyعنوان اصلي و

 شود. در فهرست نويسي فقط تا عنوان فرعي دوم شماره گذاری شده و نوشته مي
عناوين اصلي از منتهي اليه سمت راست هر سطر و عناوين فرعي به اندازه چهار حرف 

شوند. ترتيبي كه در اينجا به جهت ارائه مطالب بيان ه ميتر از عنوان اصلي نوشتداخل
را “1“شماره “ مقدمه“ و“ الف“ گشت به گونه ايست كه در فهرست نويسي چكيده حرف

 نگاشته شود. B Mitra 12كليه مطالب فهرست با قلم  دهد.اختصاص مي خودهب

 لیست عالئم و اختصارات -1-7
گيرد، ليستي از كليه عالئم و رست قرار ميدر اين قسمت كه بالفاصله بعد از فه

اختصاراتي كه در متن بكار رفته است، درج ميگردد. نحوه نگارش آن همانند فهرست 
گردد. ترتيب نگارش عالئم است. در چپ عالمت و درسمت راست مفهوم آن درج مي

سي باشد ولي معموالً نخست حروف انگليمطابق با نوع عالمت بكار رفته، متفاوت مي
شوند. الزم به ذكر است كه در كل متن پروژه برای سپس حروف يوناني نوشته مي

نمايش هر پارامتر فيزيكي فقط بايد از يک نماد استفاده كرد، بعنوان مثال برای نمايش 
 استفاده شود.  Tدما فقط از يک حرف مانند

  مقدمه طرح پژوهشي -1-8
 بايست شامل موارد ذيل باشد: مقدمه مي

 ن واضح و كامل مسئله مورد بررسي يا هدف مطالعهبيا .1
 بيان داليل اهميت موضوع و ارزشيابي آن  .2
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 بيان مختصرتاريخچه كارها و تحقيقات قبلي انجام شده روی موضوع و وضعيت فعلي آن .3

 های پروژهمعرفي و مرور اجراء و بخش .4
پاسخ داده و پذيرد اين مطالب به اين سئوال كه چرا اين بررسي يا پروژه صورت مي .5

 باشد.دهد كه گامي در جهت تكميل و يا رفع نقص فعاليت گذشتگان مينشان مي
توضيحات مختصری در مورد نحوه تجزيه و تحليل مساله و نتايج بدست آمده از  .6

 رسد كه ضرورتي نداشته باشد.مي نظربهآن 

 متن اصلي طرح پژوهشي -1-9
د. در واقع اين بخش است كه به دانش باشاين بخش از پروژه اصل و اساس پروژه مي

واضح، منظم و قابل فهم ارائه  صورتهبنمايد. بنابراين مطالب آن بايد پژوهان كمک مي
گردد. بايستي سعي گردد تنها ارائه مي …گردد. در اين بخش كليات و معادالت و 

الب به قسمتهايي كه مستقيماً با موضوع مورد بحث مربوط است آورده شود و مابقي مط
صورت پيوست اضافه گردد. برای مثال اگر آشنايي با بعضي از قضايا برای درک مطلب 

 پيوست اضافه شود. صورتهبالزم است ولي اثبات آنها منظور اصلي گزارش نيست 
برنامه كامپيوتری، طرز استفاده و فلوچارت آن، نيز در پيوست آورده شود مگر در 

 ر ارتباط با يک برنامه كامپيوتری تعريف شده باشد.مواردی كه صورت پروژه عمدتاً د

 توان با :شود هر فصل را ميمتن اصلي پروژه بطور منطقي به چند فصل تقسيم مي
 الف( بيان آن قسمت از تحقيق كه فصل بدان اختصاص يافته.

 يي كه در رابطه با اين قسمت مورد استفاده قرار گرفته.هاروشب( توضيح مطلب و 
 مردن نكاتي كه بايد كشف و يا دانسته شود آغاز نمود.پ( و برش

  گیري، پیشنهاداتبحث، نتیجه -1-10

در اين قسمت نتايج حاصل در پروژه مرور شده و در ادامه پيشنهادات مولف در مورد 
 گردد.ادامه كار )تحقيقاتي( ارائه مي

 منابع -1-11

شده و جهت اطالع از چگونگي  نامه استنادی ايران عملدر ارجاعات مطابق شيوه الف(
 (2شماره  پيوستمطابق  (نامه استنادی ايران رجوع شود.ارجاعات به فايل شيوه

 ب( كليه منابع درون متني در منابع پاياني و بالعكس منعكس گردد.
 اره شود.تبه منابع پر استناد و نو اش اًتدر استفاده از منابع ترجيحج( 

 هاپیوست -1-12

هگونه كه در متن اصلي ذكر گرديد، پيوست بگيرند، همانها قرار ميژه، پيوستدر انتهای پرو
شود كه ضمن نياز به وجود آنها قراردادن آنها در متن اصلي باعث از بين رفتن ای انتخاب ميگونه

ها شامل پيوست يابد.گردد. هر پيوست به يک موضوع اختصاص ميانسجام و پيوستگي مطلب مي
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های محاسباتي و برنامههای خود ساخته، روشها و پرسشنامهها، آزمونودارها، شكلها، نمجدول

 گردد.ها، ترتيب زير پيشنهاد ميمنظور مرتب نمودن پيوستهبباشد ای و ... ميهای رايانه
 كه تعداد آنها زياد باشد(های حاصل و يا تهيه شده از استاندارد )در صورتيمنحني - 1پيوست
 كه تعداد آنها زياد باشد(هيه شده از استاندارد )در صورتيجداول حاصل و يا ت - 2پيوست
 اثبات قضايا - 3پيوست
 دستورالعمل استفاده از برنامه كامپيوتری تهيه شده  - 4پيوست
 ليست برنامه كامپيوتری - 5پيوست
 های تهيه شده نقشه - 6پيوست
 مقاالت تهيه شده حاصل از طرح پژوهشي - 7پيوست

يب آن درج شده و سپس در صفحه اول هر پيوست، در باال و وسط كادر كلمه پيوست و شماره ترت
 شود.با يک خط فاصله ودر وسط كادر عنوان مربوط به آن پيوست آورده مي

 چکیده انگلیسي -1-13
 باشد.كلمه مي 500ده و تعداد كلمات آن چكيده انگليسي همانند ساختار چكيده فارسي بو

 

 نوع نگارشاندازه کاغذ و  -2

 نگاشته شود. Wordمتن گزارش با برنامه  -2-1

 سانتيمتر( باشد. 7/29در  21) A4كاغذ متن در اندازه  -2-2

سانتي متر  2و 5/2حوالي باال و پايين كاغذ به ترتيب است. سطر و حاشيه  29هر صفحه دارای  -2-3
 (.سطری 24سطری و يا  18تر باشند ) سانتي م 2و 3و از راست و چپ نيز به ترتيب 

 .تعريف شود (Single)فاصله سطرها يک  -2-4

  های زير استفاده شود:های مختلف گزارش از قلمبرای نگاشتن بخش -2-5
 نوع قلم و اندازه )فارسي و انگلیسي( عناوين

 B Mitra Regular 13 متن فارسي و انگليسي
Garamond 10 

 B Titr 26 صفحه عنوان، فصل

 B Mitra Bold 14 های اصليعنوان
Garamond 12 

 B Mitra Bold 13 عنوان فرعي
Garamond 11 

 B Mitra Bold 11 ها )نمودارها(ها و شكلعنوان جدول
Garamond 9 

 B Mitra Regular 10 ها )نمودارها(ها و شكلدرون جدول
Garamond 9 

 B Mitra Regular 10 های فارسي و انگليسيزيرنويس
Garamond 9 

 

 نكات:
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ن اصلي و قلم متن آن مطابق با قلم عنوان چكيده فارسي و انگليسي مطابق با عنوا -

 متن گزارش است.

قلم عنوان فهرست منابع فارسي و انگليسي مطابق با عنوان اصلي و شرح آن با يک فونت كوچكتر  -

 از قلم متن درج شود.

 متر تورفتگي داشته باشد.سانتي 5/0های متن اصلي به اندازه آغاز پاراگراف -

ب كاغذ پروژه و نحوه تنظيم و كادربندی مطالب روی كاغذ بايست در مورد انتخانكاتي كه مي -2-6

 رعايت گردد عبارتند:

به منظور نگارش پروژه استفاده شود و در  A4از كاغذ مرغوب و در قطع -2-6-1

های باشد ضمن استفاده از اندازهمواردی كه نياز به كاغذ در قطع بزرگتر مي

تا شده و  A4وطه به اندازه ، هنگام ضميمه نمودن كاغذ مرب8استاندارد رده 

 حتماً داخل صحافي قرار داده شود. 

از نگارش كلمات التين در متن پروژه خودداری نموده، معادل التين كه پس  -2-6-2

ای كه باالی معادل فارسي آن كلمه تايپ از مشخص شدن بوسيله شماره

هغاز و بشود، در پاورقي آورده شود. در هر صفحه، شماره پاورقي از يک آمي

يابد. در هر سطر از پاورقي صفحه نيز حداكثر دو كلمه ترتيب افزايش مي

گردد. كلمه اول از سمت چپ و كلمه دوم از ميانه انگليسي معادل تايپ مي

گردد. كلمات معادل انگليسي نيز در سطور بعدی، به همين ترتيب تحرير مي

معادل فارسي برای شوند الزم به توضيح است كه اگر پيدا كردن درج مي

ای خاص )مثال: نام نويسنده يک مقاله التين( بسيار مشكل باشد، كلمه

توان تلفظ التين كلمه را با حروف فارسي نوشته و در زير نويس اصل كلمه مي

 را به التين نوشت.

گذاری به همين پاورقي در خصوص توضيحات فارسي نيز از حيث شماره تبصره:

 .منوال انجام مي پذيرد

پذيرد، دسته اول صفحات گذاری صفحات به دو نوع مجزا صورت ميشماره -2-6-3

پروژه، از صفحه چكيده تا انتهای صفحات ليست عالئم و اختصارات با حروف 

متوالي )الف، ب، پ، ت، . . . ( و دسته دوم صفحات، از  صورتهبالفباء و 

 گردد.ری ميعددی شماره گذا صورتهبصفحه مقدمه تا انتهای پروژه 

 باشد. حاوی شماره و عنوان فصل فصل يک صفحه جداگانههر شروع  ، دربندی گزارشفصلدر  -2-6-4

روی صفحه اول هر تقسيم اصلي از پروژه، مانند صفحه چكيده، صفحه اول  -2-6-5

شود ولي شماره شماره صفحه نوشته نمي …فهرست، صفحه اول هر فصل و 
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برابر فاصله بين سطرها از پائين  5/1ر صفحه با آيد شماره هحساب ميهآن ب

 شود.كاغذ، در وسط سطر نوشته مي

در نگارش متن اصلي عناوين اصلي در وسط سطر و عناوين فرعي در ابتدای  -2-6-6

شود، قبل از شروع هر سطر نوشته شده، زير هر دوی آنها خط كشيده مي

هر عنوان فرعي سطری عنوان فرعي يک سطر خالي منظور شود. ولي بعد از 

ی تعلق ارها نگردد، به هر يک از عناوين )چه اصلي و چه فرعي( شماره

 گيرد كه نحوه شماره گذاری آن در فهرست آمده است.مي

از  کياز خط پنجم شروع شود. تيترهای هر  ديصفحه اول هر فصل با -2-6-7

اند، هجدا شد گريكدياز  رهيهر فصل با دو شماره كه با خط ت یهابخش

شماره فصل و عدد سمت چپ  انگري. عدد سمت راست بشوديمشخص م

بخش  ريز یبخش دارا کيكه  يبخش مورد نظر است. در صورت بيشماره ترت

 رد،يگيرار متاره ياد شده قتبخش در سمت چپ شم رياره هر زتباشد، شم

 بخش سوم از بخش چهارم فصل دوم. ريز يعني( 2-4-3)

شود شماره معادله در ها يک سطر خالي آورده ميو نوشتهبين معادالت  -2-6-8

شماره  xxشود. ( نوشته شده، در مقابل معادله آورده ميxx-yyداخل پرانتز )

شماره معادله است. مكان شماره معادله، حاشيه سمت راست خط  yyفصل و 

معادله در صورتي كه، سطر معادله دارای جای كافي نباشد از سطر بعدی 

 شود.ه مياستفاد

ها، جداول، تصاوير و يا اشكال درون كادر بسته قرار گرفته، طرف منحني -2-6-9

بايست بطرف باالی كاغذ و يا در صورت لزوم در سمت چپ باالی آنها مي

ها، جداول، تصاوير و اشكال دارای شماره كاغذ قرارداده شود هر يک از منحني

شود به فاصله يک خط درج مي باشند كه در قسمت زيرين كادرو توضيح مي

ها، برای جداول در شود( هر يک از منحني)توضيح بعد از شماره تايپ مي

ای باالی آن نوشته شود، تصاوير و يا اشكال در طي متن پروژه دارای شماره

يابد. الزم بذكر است كه متوالي افزايش مي صورتهبمستقل از يكديگر بوده و 

جداول، تصاوير، و يا اشكال در قسمتي از متن بيش ها، چنانچه تعداد منحني

بايست مجموعه آنها در يک پيوست از حد معقول باشد جهت تداوم نوشتار مي

شود كه ها و نمودارها توصيه ميقرار گيرند، دقت شود كه در كليه منحني

( در رسم  …و  Excellافزارهای متداول كامپيوتری ) مانند يكي از نرم

 رد استفاده قرار گيرد.نمودارها مو



 

 

65 

 طرح ژپوهشي  

انجام شود.  SI المللبينالزم است كليه محاسبات منحصراً در سيستم آحاد  -2-6-10

های در موارد استثنائي كه به علت محدوديت منابع موجود استفاده از سيستم

رسد، ضروری است كه نتايج نهايي هر مي نظربهديگر آحاد اجتناب ناپذير 

وه برسيستم آحاد مربوط، پس از تبديل واحد در قسمت از محاسبات را عال

نيز درج نمود. ضمناً به اين موضوع نيز حتماً توجه شود كه در  SIسيستم

 مقابل تک تک نتايج محاسبات، واحد مربوط بايد ذكر شود.

 ها بايد مطابق نمونه زير عمل شود. ها، نمودارها و نقشهها، جدولگذاری شكلدر شماره -2-6-11

و يا  10-3صورت شكل دهمين شكل در فصل سوم در صورت اشاره مستقيم به مثال:

 شود.( نوشته مي10-3صورت )شكل اشاره درون پرانتز به

 ها و نمودارها در زير آنها قرار گيرد.ها در باالی جدول و عنوان شكلعنوان جدول نكته:

رش، با دو شماره كه ها: هر رابطه در متن گزاگذاری روابط و فرمولشماره -2-6-12

شود. عدد سمت راست شوند، مشخص ميبا خط فاصله از يكديگر جدا مي

بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره مورد نظر است. مثالً هشتمين 

 شود.( نوشته مي8 -6رابطه در فصل ششم به صورت )
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 : جلد طرح پژوهشي1پیوست  -2-6-1
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 هاي علمي بر اساس شیوه نامه ایراناد در نوشته: مباني استن2پیوست  -2-6-2
 

 الف( منابع پاياني
 کتاب -1

 کتاب با يک نويسنده -1-1
 محل نشر: ناشر. .عنوان نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. سال انتشار.

ت: اصول، مهارتها، و امکانات ابزارهاي کاوش اينترن. 1381كوشا، كيوان. 
 .تهران: كتابدار. جو در وب و جست

Adams, H. 1918. The education of Henry Adams: An autobiography. 
Boston: Houghton Mifflin. 

 کتاب با دو نويسنده -1-2
نام خانوادگي نويسندة اول، نام نويسندة اول، و نام و نام خانوادگي نويسندة دوم. سال 

 . محل نشر: ناشر.. عنوانانتشار

 تهران: صدف.. کتابخانۀ ديجیتاليمفاهیم . 1381جم، رضا، و زهرا روزبه. 

Unwin, L. P., and Galway, J. 1984. Calm in Ireland. Boston: Stronghope 
Press. 

 کتاب با سه نويسنده )فارسي( -1-3
 مانند كتاب با دو نويسنده، و نام و نام خانوادگي نويسندة سوم. سال انتشار. عنوان. محل نشر: ناشر.

های ايران. . موزه1372فراهاني، و فريدون اماني. صارمي، كتايون، عباس رفيعي 
 تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور.

 کتاب با سه نويسنده )انگلیسي( -1-4
 مانند كتاب با دو نويسنده، و نام و نام خانوادگي نويسندة سوم. سال انتشار. عنوان. محل نشر: ناشر.

Brett, R., Sarah D., Johnson, W., and Carol, D. 1989. Mastering string 
quartets. San Francisco: Amati Press. 

 کتاب با بیش از سه نويسنده -1-5
 مانند كتاب با سه نويسنده، و .... نام و نام خانوادگي نويسندة آخر. سال انتشار. عنوان. محل نشر: ناشر.

 در فهرست منابع حداكثر تا نام شش نويسنده؛ :1تبصره 

 تني فارسي نام خانوادگي نويسندة اول و ديگران؛مدر استناد درون :2تبصره 

 «..et al»  متني انگليسي نام خانوادگي نويسندة اول ودر استناد درون :3تبصره 
 کتاب با بیش از سه نويسنده -1-6

. فر، و احمد نماييحسن سلطاني اكبری، محمدتقي، احمد رضواني، محمدتقي منشي،
المي: انگلیسي ز فارسي. فرهنگ و اصطالحات علوم و تمدن اس. 1372
 : بنياد پژوهشهای آستان قدس رضوی.مشهد

Sanders, G., Brice, T., Valan, V., and Cate, R. 1989. Prediction and 
prevention of famine. Los Angeles: Timothy Peters. 
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 کتاب ترجمه شده -1-7

و نام خانوادگي  }ترجمۀ{ نام. عنوان اطالعات نويسنده)گان(. سال انتشار اثر اصلي.
 مترجم)ان(. سال ترجمه. محل نشر: ناشر.

. ترجمۀ مديريت تکنولوژي: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت. 1993خليل، طارق. 
 (53، 1993های فرهنگي. )خليل . تهران: دفتر پژوهش1381سيد محمد اعرابي و داود ايزدی. 

 کتاب الکترونیکي يا پیوسته -1-8

محل نشر. نشاني الكترونيكي : . ناشرعنوان سال انتشار. اطالعات نويسنده)گان(.

 )تاريخ دسترسي(. كتاب

تهران: پژوهشگاه اطالعات و . حسين قاسميويراستۀ علي. نشر الکترونیکي. 1382بابايي، محمود.  
)دسترسي در  http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htmمدارک علمي ايران. 

9/5/1385 .) 

امال در خانه: متن . 1381 گری، محمدرضا، فاطمه صغری عليزاده، و مريم اسماعيلي چرخاب.سن
 .دانشيار. لوح فشرده: تهران. ي اماليي اول دبستان ويژة اولیا و معلمانهافعالیتامال همراه با 

 فصلي از يک کتاب )فارسي( -1-9

، کتاب اصليعنوان }در{ . عنوان فصل. اطالعات نويسنده)گان( فصل. سال انتشار
 { انتهای فصل.  ناشر: محل نشر.-}ويراستۀ{ نام ويراستار)ان(، شمارة صفحۀ ابتدا}

هاي خطي و کاربرد آن در آرايي قرآننگاهي به صفحه. 1379افشار مهاجر، كامران. 

المللي در سايۀ طوبي: مجموعۀ مقاالت همايش نخستین دوساالنۀ بین. گرافیک معاصر
 معاصر. هنرهای : موزة. تهران85-47اهلل صادقي، يراستۀ حبيب، ونقاشي جهان اسالم

 فصلي از يک کتاب )انگلیسي( -1-10

، عنوان کتاب اصلي{ In}. عنوان فصل. اطالعات نويسنده)گان( فصل. سال انتشار
{ed.{نام ويراستار)ان(، شمارة صفحۀ ابتدا }-.انتهای فصل.  ناشر: محل نشر } 

Trainen, I. N. 1950. Mourning Songs. In Funk and Wagnall’s standard 
dictionary of folklore, mythology, and legend, ed. Maria Leach & Jerome 
Fried, 234-245. New York: Crowell. 

 مقاالت -2

 مقاله با يک نويسنده )فارسي( -2-1

 دورهعنوان مجلۀ علمي . مانند كتاب با يک نويسنده. سال انتشار. عنوان مقاله

 { شمارة صفحۀ انتها.-شمارة صفحۀ ابتدا }(: شماره)
. مديريت مشاركتي معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعۀ 1383اسدی، نازنين. بني

 .96-65(: 2) 34شناسي و علوم تربیتي  مجلۀ روان. آموزانمدني دانش
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 مقاله با يک نويسنده )انگلیسي( -2-2

دوره عنوان مجلۀ علمي . مقاله مانند كتاب با يک نويسنده. سال انتشار. عنوان

 { شمارة صفحۀ انتها.-} شمارة صفحۀ ابتدا )شماره(:
Bennett, J. W. 1946. The interpretation of Pueblo culture: A question of 
values. Southwestern Journal of Anthropology  27 (3): 361-374.  

 مقاله با دو نويسنده )فارسي( -2-3

 دورهعنوان مجلۀ علمي . عنوان مقاله. دو نويسنده. سال انتشارمانند كتاب با 

 .{ شمارة صفحۀ انتها-} ابتدا )شماره(: شمارة صفحۀ

سيستمهای مديريت جريان داده. 1386ابوالحسني، حسن، و مرتضي حقيرچهرقاني. 

 .18-3(: 2-1) 2مديريت اطالعات  ها: مسائل و راهكارها.

 ي(مقاله با دو نويسنده )انگلیس  -2-4

دوره  عنوان مجلۀ علمي. مانند كتاب با دو نويسنده. سال انتشار. عنوان مقاله

 { شمارة صفحۀ انتها.-)شماره(: شمارة صفحۀ ابتدا }
Terborgh, J., and Henrickson, E. 1974. Preservation of natural diversity: 

The problem of extinction prone species. Biosciences 24 (1): 715-722. 

 مقاله با سه نويسنده )فارسي( -2-5

: دوره )شماره( عنوان مجلۀ علمي. مانند كتاب با سه نويسنده. سال انتشار. عنوان مقاله
 { شمارة صفحۀ انتها.-شمارة صفحۀ ابتدا }

. نقش شخصيت و باورهای معرفت1386خسروجردی، محمود، طاهره علومي، و نادر نقشينه. 

مديريت . های شناختي و روانشناختيجويي: مروری بر انواع مدلعاطال شناختي در رفتار
 . 200 -181(: 4-3) 2 اطالعات

 مقاله با سه نويسنده )انگلیسي(  -2-6

دوره  عنوان مجلۀ علمي. عنوان مقاله. مانند كتاب با سه نويسنده. سال انتشار

 { شمارة صفحۀ انتها.-شمارة صفحۀ ابتدا }: )شماره(
Hessami, K. H., Koyi, A., and Talbot, C. J. 2001. The significance of 

strike-slip faulting in the basement of the Zagros fold and thrust belt. 

Journal of Petroleum Geology 24 (1): 5-28. 
 مقاله با بیش از سه نويسنده )فارسي( -2-7

دوره  وان مجلۀ علميعن. عنوان مقاله. مانند كتاب با سه نويسنده. سال انتشار

 { شمارة صفحۀ انتها.-شمارة صفحۀ ابتدا }: )شماره(
رايانش اجتماعي در  .1386زاده. كيهاني، محمد، مريم صابری، شيما مرادی، و مريم صراف

 . 180-163(: 4-3) 2 مديريت اطالعات. سازمان: رويكردی نوين در مديريت دانش
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 مقاله با بیش از سه نويسنده )انگلیسي( -2-8
دوره  عنوان مجلۀ علمي. عنوان مقاله. انند كتاب با سه نويسنده. سال انتشارم

 { شمارة صفحۀ انتها.-)شماره(: شمارة صفحۀ ابتدا }
Bachmanov, D. M., Trifonov, V. G.,  Hessami, Kh. T.,  Kozhurin, A. I.,  
Ivanova, T. P.,  Rogozhin, E. A.,  Hademi, M. C., and  Jamali. F. H. 2004. 
Active faults in the Zagros and central Iran. Technophysics  380 (1): 221-241. 

 مقالۀ ترجمه شده -2-9
اطالعات نويسنده)گان(. سال انتشار اثر اصلي. عنوان مقاله.}ترجمۀ{ نام و نام 

شمارة صفحۀ  )شماره(: دوره عنوان مجلۀ علمي. ترجمه خانوادگي مترجم. سال
 شمارة صفحۀ انتها.{ -ابتدا }

های های روی وب: پيشرفتها و گرايشنامه. اصطالح2003اصغر، و كرافورد روی. شيری، علي
 .161-145(: 4) 23 علوم و فناوري اطالعات. 1387جاری. ترجمۀ فخرالسادات محمدی. 

 مقالۀ الکترونیکي  -2-10
}ش. برای فارسي و  دوره، عنوان مجلۀ علمياطالعات نويسنده. سال انتشار. عنوان مقاله. 

no. .)برای انگليسي{. نشاني الكترونيكي مقاله )دسترسي در تاريخ 
ای و افزارهای كتابخانههای بازيابي اطالعات بهينه در نرم. طراحي سيستم1379گزني، علي. 

-http://irandoc.ac.ir/ETELAدی(.  10) 1-2، ش. 16 رسانيعلوم اطالعرساني. اطالع

ART/16/16_1_2_7_abs.htm   (. 1385/3/8)دسترسي در 

 مقالۀ مجموعۀ مقاالت  -2-11
، عنوان مجموعۀ مقاالتاطالعات نويسنده)گان(. سال انتشار. عنوان مقاله. }در{ 

 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-}ويراستۀ{ نام ويراستار)ان(، شمارة صفحۀ ابتدا }
يازيس در الی ماهي تاالب انزلي. . بررسي ديپلوستوم1384دقيق روحي، جواد، و بابا مخير. 

خالصۀ مقاالت سیزدهمین کنفرانس سراسري و اولین کنفرانس بین المللي در 
 . گيالن: دانشگاه گيالن.34-23ويراستۀ ريحانه سريری، زيست شناسي ايران، 

 مقالۀ همايش -2-12
{ عنوان همايش، محل اطالعات نويسنده)گان(. سال انتشار. عنوان مقاله. }در

 وز و ماه برگزاری.، رهمايش

Shiri, A., Crowford, R,, and Chowdhury, Gobinda. 2002. Challenges in 
knowledge representation and organization for 21th century: Integration of 
knowledge across boundaries. In 7th International Society for Knowledge 

Organization (ISKO) Conference, Spain, 10-13 July. 
 مقالۀ دانشنامه )فارسي( -2-13

، عنوان دانشنامهاطالعات نويسنده)گان(. سال انتشار. عنوان مقاله. }در{ 
 { انتهای مقاله. ناشر: محل نشر.-}ويراستۀ{ نام ويراستار)ان(، شمارة صفحۀ ابتدا }
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، ويراستۀ رسانيالمعارف کتابداري و اطالعدر دايره. ربط. 1380حريری، نجال. 
 . 874-870: 1عباس حری، ج. 

 )انگلیسي( مقالۀ دانشنامه -2-14
{ .ed، }عنوان دانشنامه{ Inاطالعات نويسنده)گان(. سال انتشار. عنوان مقاله. }

 .{ انتهای مقاله. ناشر: محل نشر-نام ويراستار)ان(، شمارة صفحۀ ابتدا }
Garten, Edward D. 2005. The birth of virtual library. In Encyclopedia of 
distance learning, ed. Caroline Howard et al., 166-171. Hershey: Idea 
Group. 

 مقاله با اطالعات ناقص مجله -2-15
 مجلۀ بدون دوره

ش. برای ، }عنوان مجلۀ علمي. سال انتشار. عنوان مقاله(. اطالعات نويسنده)گان

 { انتهای مقاله.-صفحۀ ابتدا }{: برای انگليسي .noفارسي و 

 .27-1:20، ش. رساني علمياطالع. های بدون ديوار. كتابخانه1383جم، رضا. 
Meyerovitch, Eva. 1959. The Gnostic manuscripts of Upper Egypt. Diogenes, no. 25: 84-117. 

 مقاله با اطالعات ناقص مجله -2-16
 مجلۀ بدون شماره

 { انتهای مقاله.-صفحۀ ابتدا } دوره:عنوان مجلۀ علمي وان مقاله. اطالعات نويسنده)گان(. سال انتشار. عن

 (1383. )جم 27-1:20رساني علمي اطالع؟ يادگيری الكترونيكي چرا. 1387 جم، رضا.
Allison, G. W. 1999. The implications of experimental design for 
biodiversity manipulations. American Naturalist 153:26-45.  

 هاي علمي و فنيگزارش -3
 . }گزارش طرح پژوهشي{. محل نشر: ناشر.عنوان گزارشاطالعات نويسنده)گان(. سال انتشار. 

 40تا  25. بررسي الگوي کاربري اينترنت در بین افراد 1386 گنجي، احمد، و بهزاد دوران.
 علمي ايران.گزارش طرح پژوهشي. تهران: پژوهشگاه اطالعات و مدارک . سال شهر تهران

 استناد به منابع وب  -4

 استناد به منابع وب )فارسي( -4-1
اطالعات نويسنده. سال انتشار. عنوان اثر. سازمان مسئول انتشار در صورت وجود. 

 آدرس الكترونيكي صفحه )دسترسي در تاريخ (. 
 ت. . ايتنا، اخبار فناوری اطالعا84. فناوری اطالعات در ايران 1385شيرازی، عليرضا. 

http://www.itna.ir/archives/84-85-ITAnalyze/004088.php  (.1387/11/3)دسترسي در 
 استناد به منابع وب )انگلیسي( -4-2

اطالعات نويسنده. سال انتشار. عنوان اثر. سازمان مسئول انتشار در صورت وجود. 
 آدرس الكترونيكي صفحه )تاريخ دسترسي(. 

Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: Ever-fatter kids. Interview with 
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James Rosen. http://www.time.com/time/ nation/article/0,8599,02443,00.html 

(accessed January 7, 2002). (Reaves 2001) 
 استنادهاي برگرفته از منابع ديگر -5

 استنادهاي برگرفته از منابع ديگر )کتاب فارسي( -5-1

سال انتشار. عنوان اثر }ايتاليک{. ناشر: محل نشر ]اطالعات اثر اطالعات نويسنده. 

مورد استناد[. }نقل در{ نام و نام خانوادگي نويسنده)گان( اثر اصلي، عنوان اثر اصلي 

 )محل نشر: ناشر، سال انتشار اثر اصلي(، صفحۀ مورد استناد در اثر اصلي. 

مور بازار. تهران: انتشارات توكا. نقل در احمد . اصول بازاريابي و مديريت ا1356عراقي، حميدرضا. 

 . 102(، 1383روستا، داور ونوس، و عبدالمجيد ابراهيمي، مديريت بازاريابي )تهران: سمت، 

 استنادهاي برگرفته از منابع ديگر )کتاب انگلیسي(  -5-2
اطالعات نويسنده. سال انتشار. عنوان اثر }ايتاليک{. ناشر: محل نشر ]اطالعات اثر 

عنوان اثر { نام و نام خانوادگي نويسنده)گان( اثر اصلي،  quoted inد استناد[. }مور
 )محل نشر: ناشر، سال انتشار اثر اصلي(، صفحۀ مورد استناد در اثر اصلي.  اصلي

Zukofsky, L. 1931. Sincerity and objectification. Poetry 37 (February 

1931): 269. Quoted in B. Costello, Marianne Moore: Imaginary 

possessions (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press,  
 استنادهاي برگرفته از منابع ديگر )مقاله( -5-3

اطالعات نويسنده. سال انتشار. عنوان اثر. عنوان مجله}ايتاليک{ دوره )شماره(: 

يسنده)گان( { نام و نام خانوادگي نو quoted in{شمارة انتها. }-} شماره صفحۀ ابتدا

 {-دوره )شماره(: شماره صفحۀ ابتدا}، (عنوان مجله. )عنوان اثر اصلياثر اصلي، 

 شمارة انتها، سال انتشار(. 

 استنادهاي برگرفته از منابع ديگر )مقالۀ فارسي( -5-4
Bhatt, G. D. 2001. Knowledge management in Organizations: Examining 

the interaction between technologies, techniques, and people. Journal of 

Knowledge Management 5 (1): 68-75. 
نقل در محمد ايرانشاهي، مديريت دانش در سازمانها بررسي تاثير متقابل فناوری، 

 (1381، 84-76(: 2-1) 18، رساني)علوم اطالع. فنون، و انسان

 استنادهاي برگرفته از منابع ديگر )مقالۀ انگلیسي( -5-5
Bhatt, G. D. 2001. Knowledge management in Organizations: Examining 

the interaction between technologies, techniques, and people. Journal of 

Knowledge Management 5 (1): 68-75.  Quoted in M. J. Bates,  An analysis 

of search terminology used by humanities searchers. (Library Quarterly, 

63 (1): 1-39, 2004). 
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 استنادهاي فارسي در مقالۀ انگلیسي -5-6
 In] اطالعات نويسنده)گان(. سال انتشار به ميالدی. عنوان ترجمه شده

Persian]  .دوره )شماره(: شماره  نويسي شدة مجلۀ فارسيعنوان انگلیسي

 . {شماره صفحۀ انتها-صفحۀ ابتدا }
Alidousti, S. 1995. A new mechanism for resource sharing [In 
Persian] Ettela’ Resani: IranDoc’s Technical Bulletin 11 (2): 3-11.  

 

 ب( فهرست منابع
 الفبايي بر اساس نام خانوادگي نويسندة اول؛ -1-1

 . اهواز: دانشگاه شهيد چمران.سازيمجموعه. 1377دياني، محمدحسين. 

 . تهران: كتابدار.هاي پیوستهاصطالحنامه. 1382محمدی، فخرالسادات. 

فرايند تدوين . 1386حمدی، فخرالسادات، و سيروس عليدوستي. م
 . تهران: پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ايران. اصطالحنامه

Frenzel, B. 1968. The Pleistocene vegetation of northern Eurasia. 

Science 161:637-49. 
Morris, R., and D. Morris. 1966. Men and pandas. NewYork: 
McGraw-hill. 

 در آثار بدون نويسنده الفبايي بر اساس عنوان؛       -1-2

 .. تهران: رجبي1362. چهل طوطي

 .. به كوشش بهرام افراسيابي. تهران: پازند1378. هزار و يک شب
The burden of anonymity. 1948. Nowhere: Nonesuch Press 
A true and sincere declaration of the en. 1610. London: Oxford. 

 هاي تکراري خط تیرة بلند به جاي نام؛براي نام -1-3

 .  تهران: موج سبز.هايادگیري الکترونیکي و کتابخانه. 1384رضا، و زهرا روزبه.  جم،

 . تهران: ترانه.نامۀ استنادی شيكاگوشيوه 1385._______

Squire, Larry R. 1986. The hippocampus and the neuropsychology of 

memory.  New York: Oxford. 
___.1987. Memory and brain. New York: Oxford Univ. Press. 
 

 منابع فارسي در ابتدا و منابع انگلیسي در ادامه آن. -1-4
نامه راهي به سوی . وب1382زاده. آبادی، سعيد، و محمد حسنرضايي شريف

 .152(: 4) 4 فصلنامۀ کتاباستفاده از وب جهاني. 

ها و نقش آنها در توسعۀ علمي منابع اينترنت. نگاشت. وب1383امين.  زارع،

 .210-201(: 2) 42 مجلۀ کتابداري

Alimohammadi, Dariush. 2004. Are webliographies still in use? The 
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Electronic Library 22 (2): 154-157.  
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Administration 37 (1-2): 59-73. 
 

 ارجاع منابع درون متنج( 
 بايست باشد.مي از نظر نام و تاريخ كامالً متناظر با منبع خود در فهرست منابعمنابع درون متني  -1-1
 قرار گيرد. پس از متن پيش از آخرين عالمت سجاوندیمنابع درون متني  -1-2
 قرار گيرد. يخ بدون هيچ عالمتي و با يک فاصله از متنشامل نام و تارمنابع درون متني  -1-3

و يا كتاب و تمامي ارجاعات مقاله مجله  کيبه  يدرون متن ياستنادده برای -1-4
نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار، دو نقطه و شماره  ب،يبه ترتدرون متني 

 (.78: 1389 ي. مانند: )امامشوديصفحه در داخل پرانتز ذكر م

پذير ساختن سازی عمل يا فرايند نيازسنجي، انتخاب، و دسترسعهمجمو مثال:
محتوای منابع اطالعاتي مورد نياز جامعۀ كتابخانه از راه خريد، اهدا، مبادله، يا 

 (.8 :1382ی مرسوم و ارزيابي مداوم آنهاست )محسني هاروشساير 

 .بدار. تهران: كتاسازي و خدمات تحويل مدرک. مجموعه1382محسني، حميد. 
(Milton et al. 2007: 88) 

 ؛«.vol»در انگليسي « ج.»در اشاره به جلدی از اثر در فارسي  -1-5
 (3، ج. 1366)صفا 

(Garcia 1987, vol. 2) 

 افزودن شمارة صفحه به شمارة جلد با عالمت دونقطه. -1-6

 (151: 3، ج. 1366)صفا 
(Garcia 1987, vol. 2:345) 

 متني )نامها(استناد درون -1-7
 نگارش انگليسي در متنمجاز به  -1-7-1

 نام فارسي در متن داخل گيومه
 نام انگليسي در استناد داخل پرانتز

 مثال:
سازی مبتني بر سازی همارا نمايهنمايه« گوبل»و « بچهوفر»به اعتقاد 

تركيب اصطالحات است و به اين وسيله برای پشتيباني نيازهای اطالعاتي 
 .(Bechhofer and Goble 2001: 34)شود كاربران اقدام مي

 غيرمجاز به نگارش انگليسي در متن -1-7-2
 نام فارسي در متن داخل گيومه

 نام فارسي در استناد داخل پرانتز 
 نام انگليسي در پانويس برای همۀ نويسندگان
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 طرح ژپوهشي  

 مثال:

 «آوری را پيوند حلقه انتشار، انتخاب، تقاضا، و ( فراهم1379) 6«چاپمن

 داند.تهيۀ مواد مي

6. Chapman 

 ادهای گوناگون كنار هماستن -1-8

 (1387؛ محمدی و ديگران 1382؛ عليدوستي 1366)امامي و آشتياني 
(Smith  and Malacinksi 1989; Beigl 1989; Pickett et al. 2000) 

 

 استنادهای گوناگون از يک نويسنده -1-9

 (45، 1383؛ 1382؛ 1381)محمدی 
(Malacinksi 1989; 1990; 1995, 12-14; 2000, 5) 

 دگان واحد سال واحدنويسن -1-10

 دو يا چند اثر منتشر شده از نويسنده)گان( واحد در يک سال

 افزودن حروف الفبا به شكل صاف به سال انتشار

  مثال:
 ب(1387)جم                    الف(1387)جم 

 ب(1387)جم و روزبه                الف(1387)جم و روزبه  

 (1387روزبه، و ديگران  )جم،             (1387)جم و ديگران 
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  اهی آموزشياه و کارگاهرهاهی علمي، هنری، جشنوا   شركت رد  گردهمايي 

ي هاکارگاهها و هاي علمي، هنري، جشنوارهاجرایي شرکت در گردهمائي نامهآئین -3-1

 آموزشي داخلي و خارجي

 (07/06/95و هیأت رئیسه مورخ 26/04/95ن جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه در تاريخ مصوب دويست و شصت و چهارمی)
 

ی علمتي، هنتری و دستتيابي بته آخترين      هتا فعاليتت به منظور ارتقای سطح كيفي پژوهش و گسترش  

های علمي، در چهارچوب قوانين و اعتبارات ارائه شده از ستوی وزارت علتوم، تحقيقتات و فنتاوری،     پديده

در  نامته آئتين توانند با شرايط و ضوابط مندرج در ايتن  ت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز مياعضای هيا

 ی آموزشي داخلي و خارجي شركت نمايند.هاكارگاهها و های علمي، هنری، جشنوارهدر گردهمائي
 

 : شرايط شرکت1ماده 

يتز و دانشتجويان دوره   حاضر اعضاء هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبر نامهآئينافراد مشمول  -1

قيتد شتده   « عضتو »باشند. توضيح اينكه در جايي كه عبتارت  دكتری دانشگاه هنر اسالمي تبريز مي

 باشد.باشد منظور اعضاء هيات علمي و دانشجويان دوره دكتری مي

به  نامهآئينتوانند از مزايای اين اعضاء هيئت علمي مربي در سال اول استخدام نمي تبصره:

ی هتا كارگتاه هتا و  علمي، جشتنواره -های هنریمكن جهت شركت در گردهمائيشكل م هر

 مند شوند.آموزشي خارجي بهره

ي و تورت فارست تبه صت « المي تبريزتر استدانشگاه هن»ت در تويتاني عضتام و نشتريح نتتص -2

«Tabriz Islamic Art University »به صورت انگليسي 

 باشد.  )صنايع دستي( مستثني مي رت تابلو و حجمينوشتن عضويت در آثار هنری به صو :تبصره

علمي و يا شركت در كارگاه آموزشي در صورتي كه مقالته متورد نظتر و     -ارائه مقاله يا اثر هنری -3

يا اثر هنری، علمي قباًل در هيچ گردهمايي و جشتنواره هنتری و يتا علمتي توستط پديدآورنتده يتا        

 پديدآورندگان ارائه نشده باشد.

ی علمي الزاماً ارائه بايد به صورت اصل مقاله بوده باشد و بترای ايتن   هاكنفرانست شركت در جه :1تبصره

-هتای هنتری  منظور تحويل اصل مقاله به همراه گواهي ارائه به صورت شفاهي يا پوستر و برای جشتنواره 

 باشد. علمي ارائه گواهي كسب رتبه بعد از بازگشت از ماموريت الزامي مي

المللي خارج از كشور ارائه گتواهي حضتور در   شركت كنندگان در كارگاه آموزشي بينبرای  :2تبصره

 باشد.روزه الزامي مي2دوره حداقل 

 اعتبار علمي و يا هنری مجامع و درخواست عضو به تائيد شورای پژوهشي دانشگاه برسد. -4

ي در داختل و ختارج   لمللابينعلمي كه با عنوان  -های هنری ها و جشنوارهاعتبار سنجي همايش :تبصره

   .شودارزيابي مي( 1)پيوست وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  نامهآئينشود مطابق ميكشور برگزار 



 

 

 

80 

ارتباط موضوع مورد تقاضا با مسئوليت، فعاليتت و تخصتص متقاضتي )تشتخيص ايتن متورد بتا         -5
 عهتده بته علمتي   -ثر هنتری  توجه به اطالعات مجامع از قبيل بروشور و برنامه و ارائه اصل مقاله يا ا

 شورای پژوهشي دانشگاه خواهد بود(.

 كنند:آشنايي به زبان مجمع علمي برای اعضايي كه برای اولين بار در مجامع علمي خارج از كشور شركت مي -6

 اخذ مدرک تحصيلي عالي در كشور انگليسي زبان و يا به زبان مورد استفاده در مجمع  -6-1
متاه در كشتور انگليستي     2حقيقاتي حداقل به متدت  های آموزشي و تگذراندن دوره -6-2

 زبان و يا به زبان مجمع

يا به زبان متورد استتفاده در   )انتشار كتاب مورد ترجمه معتبر از فارسي به انگليسي  -6-3
 )يا به زبان مورد استفاده در مجمع( به فارسي حداقل يک عنوان مجمع( يا انگليسي

 به زبان مورد استفاده در مجمع انتشار كتاب تاليف به زبان انگليسي و يا -6-4

 نامته آئتين  3تهيه و انتشار حداقل دو مقاله در نشريات معتبر مطابق بند يتک متاده    -6-5
به زبان انگليسي يا به زبتان مجمتع    ،03/12/89تاريخ  98727/15/89شماره  ارتقاء

 تهيه شده باشد. 1كه حداقل يكي از مقاالت بايد به صورت مستقل

 سال از تاريخ صدور آن سپری نشده باشد: 2ارائه مدرک زبان كه  -6-6

 MSRT/MCHE          100 از 55 نمره 

 TOEFL (PAPER BASED TEST)    677 از 500 نمره 

 TOEFL(COMPUTER BASED TEST)  300 از 170 نمره 

 TOEFL (INTERNET BASED TEST)  120 از 61 نمره 

 داشتن دعوتنامه معتبر مبني بر پذيرش: -7

اله بايد به صورت پذيرش جهت ارائه مقاله باشد. و در نامه پذيرش مق هاكنفرانسدر  -7-1
 ( به صراحت قيد گردد.Acceptance) مقاله حتماً عنوان مقاله ذكر و پذيرش

در جشنواره علمي و هنتری ارائته گتواهي پتذيرش و يتا گتواهي راه يتابي اثتر و يتا           -7-2
 باشد.رسمي الزامي مي نامهدعوت

ي علمتي و  المللت بتين ر اول متقاضتي شتركت در مجتامع    اعضاء هيئت علمي كته بترای بتا    -8
بايستت تجربته   ی آموزشي ختارج از كشتور باشتند. متي    هاكارگاههای علمي و هنری و جشنواره

علمي داشته باشتد و يتا حتداقل يتک مقالته       -حداقل دو بار در داخل ارائه مقاله و يا اثر هنری
 ه باشد.مستقل در نشريات معتبر داخل يا خارج به چاپ رسانيد

                                                 
نامه شيوه نامه اجرايي آئين 3ماده  4تبصرهگردد كه حائز يكي از شرايط زير باشد: )ای اطالق ميمقاله مستقل به مقاله - 1

 (12/02/91-26285/15طي نامه اصالحي به شماره  -ارتقاء

 متقاضي راساً تهيه نموده باشد. -

اول در مشاركت با ساير اعضای هيات علمي، مبتني بر طرح تحقيقاتي مصوب تهيه و در مجالت  متقاضي با عنوان نفر -

 پژوهشي معتبر منتشر نمايد. –علمي 

 از پايان نامه يا رساله دانشجويي بوده و دانشجو و استاد )استادان( راهنمای وی مشتركاً نويسنده مقاله باشند. -
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تواند حداكثر سته بتار در ستال در    (، متقاضي مي7-1)بندهای 1در صورت فراهم بودن شرايط ماده  -9
 ی آموزشي داخلي و دو بار نيز در خارج شركت نمايد.هاكارگاههريک از مجامع علمي يا هنری و يا 

درصد  10اعضاء هيئت علمي كه از نظر اعتبار ويژه پژوهانه در سال مد نظر جزء  :1تبصره

تواننتد بترای يتک بتار اضتافه نيتز در مجتامع علمتي و يتا          نفرات اول دانشكده باشتند متي  
 ی آموزشي شركت نمايند.هاكارگاهعلمي و  -های هنری جشنواره

 3تتا   1علمتي رتبته رديتف     -هتای هنتری   اعضاء هيئت علمي كه در همان سال در جشنواره :2تبصره

توانند بترای يتک   را كسب نمايند، مي ز بندی فعاليتهای پژوهشيدستورالعمل داخلي امتيا 6جدول شماره 
 ی آموزشي شركت نمايند.هاكارگاهعلمي و  -های هنری بار اضافي نيز در مجامع علمي و يا جشنواره

در صورت وجود محدوديت در تعداد نفر اعزامي و يا بودجه پژوهشي دانشگاه جهت اعتزام   -10
مع علمي و هنری ختارجي اولويتت اعتزام بته ترتيتب      اعضای هيئت علمي برای شركت در مجا

 امتيازات پژوهانه خواهد بود.

تواننتد بترای شتركت در مجتامع     اعضاء هيت علمي مأمور دانشگاه هنر اسالمي تبريز نمي -11
 علمي خارجي درخواست ارائه نمايند.

 باشتند مطتابق بته ستاير    مور متي أآن دسته از اعضاء هيئت علمي كه در دانشگاه م :تبصره

 اعضاء برخورد خواهد شد.

نامه در دوران دانشجويي عضو هيئتت علمتي جهتت ارائته در     به مقاالت مستخرج از پايان -12
 ای پرداخت نخواهد شد.ی داخلي و خارجي هزينههاكنفرانس

در صتورت   يرصت مطالعتات آخرين فمراجعت از  يختارعضو هيئت علمي تا يكسال بعد از  -13
ها حتتي بتار   ی آموزشي خارج از كشور كليه هزينههاكارگاهعلمي و  -شركت در مجامع هنری 

 اول نيز از محل اعتبار پژوهانه خود عضو هيئت علمي خواهد بود.
 علمي برای متقاضي عضو هيئت علمي:  -شرايط عضويت مولفين مقاالت و آثار هنری  -14

نا به توافق مولفين تمام مولفين عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز باشند ب كهصورتيدر   -14-1
 شود.به يک نفر اجازه ارائه مقاله داده مي

: هزينه و سهميه اعزام برای عضو هيئت علمي اعزامي شامل شده و در صورت هزينته  تبصره

 كرد از اعتبارات پژوهانه، فقط از اعتبارات عضو هيئت علمي اعزامي هزينه خواهد شد.

 2حداكثر بتا تعتداد    هادانشگاههيئت علمي فعاليت با همكاری ساير اعضاء  كهصورتيدر  -14-2
 درصد هزينه مشمول پرداخت خواهد شد. 50مولف، تاليف شده باشد حداكثر 

مقاالت تاليفي اعضاء هيئتت علمتي بتا همكتاری دانشتجويان تحصتيالت تكميلتي         -14-3
دانشجو بوده باشتد   نامهپاياندانشگاه هنر اسالمي تبريز مشروط براينكه مستخرج از 

 علمي مولف اول باشد. و عضو هيئت

 ها هزينه پرداخت نخواهد شد. به مقاالت تاليفي با ساير عضويت  -14-4
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 هاتامین هزينه -2ماده 
ها با رعايت سقف هزينه مصتوب آخترين هيئتت امنتا     سفرهای خارجي: سقف پرداخت كمک هزينه -1

 اهد بود:زير خو شرحبههای خارجي برای كشورهای مختلف های مسافرتدر خصوص پرداخت هزينه

 درصد سقف مصوب 80كشورهای همسايه تا سقف -

 درصد سقف مصوب 90كشورهای حوزة آسيا و اروپا و شمال آفريقا و دارای بليط يک سر پرواز تا سقف  -

كشورهای خارج از حوزة آسيا و اروپا و شمال آفريقا و شتامل قتارة آمريكتا، اقيانوستيه و      -
 درصد سقف مصوب 100جنوب آفريقا و يا داری بليط دو سر پرواز 

هتای تهتران تتا شتهر محتل      بليط دو سر پرواز يعني اينكه به مقصد متورد نظتر از فرودگتاه    -
 سمينار پرواز مستقيم وجود ندارد.

ستخنراني و ارائته آثتار در     صتورت بته های قابل پرداخت برای مقاالت حداكثر هزينه -1-1
ی آموزشتي،  هتا هكارگاو شركت در  2ماده 1علمي مطابق بند  –های هنری جشنواره

های شامل عوارض خروج از كشور، بهای بليط رفت و برگشت و هزينه اقامت و هزينه
 باشد.( ميRegistration Fees) ثبت نام

 %85شتوند  : سقف هزينه پرداختي به مقاالتي كه به صورت پوستر ارائته متي  تبصره
 های مشمول، خواهد بود.سقف هزينه

د بعد از آزمون جامع يكبار در طول دوره تحصيل از محتل اعتبتار   توانندانشجويان دوره دكتری مي -1-2
 پژوهانه جهت ارائه مقاله در كنفرانس به شرط مستخرج از رساله دكتری شركت نمايند.

 ساير مولفين بايد استاد راهنمای دانشجو باشند.: 1تبصره

ا ستهيمه وزارت  توانند يک بار هتم بت  دانشجويان دوره دكتری در طول دوره تحصيل مي :2تبصره
 ی خارج از كشور جهت ارائه مقاله شركت نمايند.هاكنفرانسعلوم، تحقيقات و فناوری در 

ي و هنتری و شتركت در   علمت  یهتا يتت انجام مامور یبرا يدرواد ذكه اخ یدر موارد -1-3
توانتد  متي  گاهخارج از كشور مستلزم سفر به كشور ثالث است. دانشت  كارگاه آموزشي

 يد.روز اقدام نما 5بدون فوق العاده حداكثر به مدت  يتنسبت به صدور مامور

دفتاتر   یصتادره از ستو   ييرفتت و برگشتت هتوا    یهتا يطبلت  يختار ينكهبا توجه به ا -1-4
شتروع و خاتمته    يخبتا تتار   يختارج  یپروازهتا  يتمحتدود  يلبه دل اكثراً يماييهواپ

 يستت منطبتق ن  يعلمت  يئتت محتترم ه  یخارج از كشتور اعضتا   يعلم یهايتمامور
قبل و بعد  ياما یروز برا 4داكثرح صادره مجموعاً یهايطتواند براساس بليگاه مدانش
 .يندالعاده صادر نمابدون فوق يتمامور ي،اصل يتمامور يخاز تار

ها توسط عضو هيئتت علمتي پرداختت شتده و لتيكن بته دليتل        چنانچه كليه هزينه -1-5
س و يتا جشتنواره   حوادث غيرمترقبه و عدم اخذ رواديد موفق به شتركت در كنفتران  

های پرداخت شده به وی يكبار از علمي و كارگاه آموزشي نگردد، كليه هزينه -هنری
 محل اعتبار پژوهانه عضو قابل جبران خواهد بود.
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علمتي   -هتای هنتری   پرداخت هزينه ثبت نام در برخي از مجامع علمي و جشتنواره  -1-6

شود از محل اعتبارات ( برگزار ميWebinarخارج از كشور كه به صورت غيرحضوری)

 پژوهانه پرداخت خواهد شد.

های قابل پرداخت برای اعضاء هيئت علمي از محل اعتبتار پژوهانته   سفرهای داخلي: هزينه -2

شامل هزينه بليط رفت و برگشت، هزينه ثبت نام و هزينه سه شب اقامتت بته شترط عتدم     

 ارائه امكانات اسكان از طرف برگزار كننده خواهد بود:

تواننتد در طتي دوره تحصتيل دو بتار در     دانشجويان دوره دكتری بعد از آزمون جتامع متي   :1تبصره

های قابل پرداخت به شرط ارائه مقاله از محل اعتبار پژوهانه خود شركت نمايند كه هزينه هاكنفرانس

 شامل هزينه رفت و برگشت، هزينه ثبت نام در همايش و اقامت خواهد بود.

 مولفه بودن ساير مولفين بايد از اعضاء هيئت علمي دانشگاه باشند.در صورت چند  :2تبصره

ی آموزشي در سال هاكارگاهعلمي و  -هزينه قابل پرداخت از بابت شركت در مجامع هنری  -3

ی هادانشگاهاستناد مصوبه سومين نشست عادی از دوره پنجم هيات امنای برای بار اول به 
 57ميليتون ريتال،    70تتا ستقف    15/06/95اريخ در تت  صنعتي سهند و هنر اسالمي تبريتز 

درصتد از محتل    43درصد از كمک هزينه مشمول از محل اعتبار پژوهانه عضتو متقاضتي و   

اعتبارات پژوهشي دانشگاه خواهد بود و برای دفعات بعد كل كمک هزينه پرداختي از اعتبار 

 پژوهانه عضو پرداخت خواهد شد.

 

 مراحل اجرائي -3ماده 
 زام: قبل از اع -1

و  1متقاضي موظف است فرم مخصوص شركت در مجامع علمي را )پيوستت شتماره   -1-1

( تكميل و همراه با مستندات شامل روگرفت متن كامل مقاله، بروشور مشخصتات  2

نامه معتبر، صورتجلسه شورای دانشكده مبني بر تأييتد درخواستت   كنفرانس، دعوت

 2ولين ارائه متدرک زبتان(،   موافقت با شركت متقاضي و مدرک زبان متقاضي )مشم

 ماه قبل از شروع سمينار به مديريت امور پژوهش و فناوری دانشگاه ارائه نمايد. 

هتای علمتي و   بعد از تصويب در شورای پژوهشي دانشگاه، مدارک به دفتر همكتاری  -1-2

ي وزارت توسط متديريت امتور پتژوهش و فنتاوری ارستال و دفتتر متذكور        المللبين

موده و در صورت تطبيق با ضوابط تعيين شده اقدامات الزم را درخواست را بررسي ن

 دهد.جهت اخذ رواديد انجام مي

روز موظف است مدارک زير را تحويل مديريت امور  15بعد از بازگشت از ماموريت عضو تا  -2

 پژوهش و فناوری نمايد:

 تحويل اصل گواهي حضور موضوع ماموريت  - 2-1
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 باشد.شركت در كارگاه آموزشي الزامي مي ذكر مدت ساعت دوره برای گواهي تبصره:

تحويل كتاب مجموعه اصل مقاالت به صورت كاغذی يتا الكترونيتک و يتا دفترچته       - 2-2

 علمي -منتخبين جشنواره هنری 

 تحويل اصل رسيد دريافت هزينه ثبت نام  - 2-3

 تحويل بليط رفت و برگشت   - 2-4

 ارائه اصل پاسپورت  - 2-5
 

 ساير ضوابط و شرايط -4ماده 
فاصله حداكثر يک ماه بعد از شركت در محافل علمي و هنتری، متقاضتي،   الزم است كه در  -1

گزارش سفر خود را ضميمه مدارک دال بر شركت در مجمع علمي مربوطه از قبيل گتواهي  

ارائه مقاله يا گواهي شركت در مجمع علمي، بليط رفت و برگشت و اصل رسيد واريز هزينه 

 يد.را تحويل مديريت امور پژوهش و فناوری نما

دانشگاه مي تواند حسب درخواست متقاضي، سقف مبلغ مصوب شتورای پژوهشتي را بطتور     -2

علي الحساب پيش از انجام ماموريت در اختيار متقاضي قرار دهتد و در صتورت عتدم ارائته     

ماه بعد از بازگشت تحويل مديريت امور پژوهش و فناوری نشود از مبلغ  2مستندات سفر تا 

 كسر خواهد شد.پرداختي از فيش حقوقي 

 نظارت دارد. نامهآئينمعاونت آموزشي، پژوهشي و فناوری دانشگاه بر حسن اجرائي اين   -3
 

در جلسه دويست و شصت و چهارمين جلسه شورای پژوهشتي   تبصره 14ماده و  4در  نامهآئيناين 

رئيسته  به تصويب رسيده و بتا تائيتد در جلسته هئيتت      26/04/95دانشگاه هنر اسالمي تبريز مورخ 

 باشد.قابل اجراء مي 95از اول فروردين ماه  07/06/95دانشگاه در تاريخ 
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  نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوري: آئین1پیوست  -3-1-1
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 هاي داخل کشور فرم درخواست شرکت در همایش: 2پیوست  -3-1-2
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 کشور  ارجالمللي خي بینهافرم درخواست شرکت در همایش: 3پیوست  -3-1-3
 

 

 





   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل اعطاي پایه تشویقي پژوهشي براي اعضاء هیئت علمي

 شویقيدستورالعمل اعطای پاهی ت 

  علمي ژپوهشي ربای اعضاء هیئت 
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  دستورالعمل اعطای پاهی تشویقي ژپوهشي ربای اعضاء هیئت علمي 

 دستورالعمل اعطاي پایه تشویقي پژوهشي براي اعضاء هیئت علمي

 

 ير امكان پذير است:اعطای پايه تشويقي پژوهشي برای واجدين شرايط به يكي از دو صورت ز

جلسه هيئت امناء دانشگاه صنعتي سهند  36در اجرای دستور العمل اجرايي مصوبه دستور  -1

 :03/04/93و هنر اسالمي تبريز در تاريخ 

امتياز پژوهشي صرفاً از مقاله چاپ شده  20اعضاء هيئت علمي كه در طول يک سال حداقل »

ارتقاء( و يا آثار  نامهآئين 3ماده 1ي )مطابق بندالمللبينهای معتبر ملي و پژوهشي با نمايه-علمي

از  ( 03/12/89تاريخ  98727/15/89شماره  ارتقاء نامهآئين 3ماده  8بديع هنری )مطابق بند 

 «مند شوندتوانند از يک پايه تشويقي پژوهشي بهرهذخيره امتيازات پژوهشي خود، مي

( دستورالعمل داخلي 1) مطابق بند يکنحوه امتيازدهي به مقاالت چاپ شده  :1تبصره

 ی پژوهشي خواهدبود.هافعاليتامتيازبندی 

( دستور العمل داخلي 9دهي به آثار بديع هنری مطابق بند نه )نحوه امتياز :2تبصره

 ی پژوهشي خواهد بود.هافعاليتامتيازبندی 

و آثار هنری باشد، های هنری اگر امتياز مذكور از مجموع امتيازات مقاله در رشته :3تبصره

 پژوهشي بوده باشد. -امتياز بايد از مقاالت علمي 3/1لزوماً حداقل 

مبنای محاسبه امتياز ذخيره تاريخ چاپ مقاله و يا تاريخ تائيد هيئت مميزه در  :4تبصره

 .باشدميمورد آثار بديع هنری 

 معني به  لزوما و باشدمي علمي هيات عضو خود تعريف مبنای بر سال يک تعريف :5تبصره 

 .باشدمين ترفيع سالهيک بازه يا و شمسي سال پايان و شروع

ترفيع از يک هيچ در علمي هيئت عضو كه است معني اين به پژوهشي امتياز ذخيره :6تبصره 

 .باشد نكرده استفاده امتياز 20 اين از ساالنه های

 :27/12/90ابالغي هادانشگاهلمي آيين نامه استخدام اعضای هيات ع  53ماده  1در اجرای رديف  -2

 «دانشگاه ترفيع كميته انتخاب به دانشكده در متوالي سال سه در پژوهشي امتياز باالترين كسب»

 امتيازبندی داخلي ی پژوهشي بر مبنای دستورالعملهافعاليتمبنای امتيازدهي : 7تبصره

 باشد.پژوهشي دانشگاه مي یهافعاليت
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 سایر شرایط:

های عضو باشد پرونده 10تعداد اعضای دانشكده متقاضي كمتر از  كهورتيصدر  :8تبصره

 بررسي خواهد شد. باريکدانشكده مربوطه هر دو سال 

های واصله سال قبل های تشويقي پژوهشي در شهريور هر سال براساس پروندهبررسي پايه :9تبصره

 بررسي خواهد شد.( 94سال های تشويقي پژوهشيپايه 95انجام خواهد شد. )مثال در شهريور

پايه با فاصله زماني  3های تشويقي پژوهشي اعطايي هربار يک پايه و حداكثر مجموع پايه -3

 پنج سال از يكديگر در طول خدمت خواهد بود.

 در صورت تعلق پايه تشويقي پژوهشي به عضو هيئت علمي امتياز ات ذخيره متعلقه سوخت خواهد شد. -4

پژوهشي  تبصره در دويست و شصت و چهارمين جلسه شورای8و بند  6اين دستورالعمل در -5

با تائيد هيئت رئيسه دانشگاه، از  07/06/95تصويب و در تاريخ  26/04/95دانشگاه در تاريخ 

 باشد.الزم االجراء مي 01/01/93تاريخ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي پژوهشيفعالیت   دستورالعمل امتیازبندي

 دستورالعمل امتیازبندی

 اهی ژپوهشيفعالیت  
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 دستورالعمل امتیاز بندی فعاليتهای ژپوهشي  

 نامهآئینبراساس  اعضاء هیئت علمي ي پژوهشيهافعالیتامتیازبندي  ورالعمل داخليدست -5-1

 98727/15/89به شماره 03/12/89ابالغي ارتقاء 
 (26/04/95مصوب دويست و شصت و چهارمین جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه در تاريخ )

 

 کلیات:

« دانشگاه هنر اسالمي تبريز»فارسي آدرس صحيح محل خدمت به  بايدميی پژوهشي هافعاليتدر كليه  -1

به عنوان آدرس اول درج شود. در صورت درج « Tabriz Islamic Art University»و يا به صورت التين 

 گيرد.غير از آدرس اول امتيازی تعلق نمي

 آثار حجمي و هنری از اين مورد مستثني مي باشند. تبصره:

 نوشته شود.  tabriziau.ac.irرس ايميل با دامنه در صورت نوشتن آدرس پست الكترونيكي بايد آد -2

به مقاالت چاپ شده در نشريات ليست سياه كه به صورت ادواری از طرف وزارت علوم،  -3

 گيرد.شود، امتيازی تعلق نميتحقيقات و فناوری اعالم مي

گيرد. ول به استاد راهنمای اول تعلق ميامتياز نفر ا نامهپاياندر مقاالت مستخرج از  -4

 در مقاله قيد شود. نامهپايانمشروط براينكه جمله مستخرج از 

در كتب منتشره اشاره به عضويت هيئت علمي در دانشگاه هنر اسالمي تبريز در روی جلد  -5

 . در غير اينصورت امتيازی تعلق نمي گيرد.باشدمييا شناسنامه كتاب الزامي 

 ((n*1)+1)كشورهای ديگر در  ی پژوهشي مشترک با مراكز علميهافعاليتامتياز كليه  -6

تعداد كشورهای مختلف خارجي ذكر شده در آدرس مولفين است كه  nكه  شودميضرب 

باشد. كه در صورت امتياز بيشتر از سقف، محل اشتغال غير دانشگاه هنر اسالمي تبريز مي

 امتياز اضافي به صورت گرنت تشويقي در نظر گرفته خواهد شد.

« به ترتيب حروف الفبا»صورت چند نفره انجام گيرد در صورت قيد ی كه به هافعاليتدر  -7

امتيازات به صورت مساوی تقسيم خواهد شد و يا در صورت داشتن صورتجلسه سهم نامه با 

و در غير اين شودميامضاء تمامي نفرات امتيازات برحسب درصد سهم اعالمي محاسبه 

 شد.صورت مطابق جدول زير سهم افراد محاسبه خواهد 
 

 بقيه همكاران اول مجموع ضرايب سهم هريک از همکاران از امتیاز مربوط تعداد همکاران
1 100% -  
2 90% 60% 150% 
3 80% 50% 180% 
4 70% 40% 190% 
5 60% 30% 180% 

 %175 <%25 %50 و باالتر 6
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 نحوه تخصیص امتیازات:

 امتیاز مقاالت چاپ شده در نشريات -1
 :ISIچاپ شده در نشريات  مقاالت - 1-1

 توضیحات حداکثر امتیاز IF نمايه

ISI 
(WOS , JCR) 

  7 1بيشتر از 

1-7/0 6  

7/0-4/0 5  

4/0-1/0 4  

1/0-0 3  
 

گرنت،  نامهآئينباالتر در  IFاست ولي برای  7( اگر چه سقف امتياز 1باالی ) IFبرای  :1تبصره

 د.تشويق گرنتي در نظر گرفته خواهد ش

 باالتر مالک عمل قرار IFتا دو سال از تاريخ نشر مقاله،  IFدر صورت افزايش  :2تبصره

 خواهد گرفت.

 :Scopusمقاالت چاپ شده در نشريات  - 1-2

 توضیحات حداکثر امتیاز درجه نمايه

Scopus 

Q1 6  
Q2 5  
Q3 4  

Q4 3 و پائين تر  

های دار كه در سياهه نمايهي نمايهالمللبينبر مقاالت چاپ شده در ساير مجالت معت تبصره:

بر حسب  شودميالمللي معتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به صورت ادواری منتشر بين

 گيری خواهد شد.امتياز تصميم 4مورد در شورای پژوهشي دانشگاه حداكثر تا 

 ت علوم:پژوهشي مورد تائيد وزار –مقاالت چاپ شده در نشريات علمي  - 1-3

 توضیحات حداکثر امتیاز زبان مقاله رتبه نشريه

 پژوهشي-علمي
  7 غيرفارسي

  6 فارسي

 :ISCمقاالت چاپ شده در نشريات  -1-4

 توضیحات حداکثر امتیاز شرايط نمايه

ISC 
  مطابق رتبه نشريه وزارتي دارای رتبه

  k=3+((3*i)/u) در گروه موضوعي IFمتاثر از باالترين 

u = باالترينIF در گروه موضوعي نشريه  

i =IF نشريه 
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 international journal of architectural engineering and»مقاله چاپ شده در نشريه  مثال:

urban planning » گروه بندی شده است.« هنر و معماری»كه در گروه 

i =0.143 (IF )نشريه 

u =0.344  باالترين(IF )در گروه موضوعي 

k=3+ ((3*0.143)/0.344)= 4.247093≃4.3 

 ترويجي مورد تائيد وزارت علوم: -مقاالت چاپ شده در نشريات علمي -1-5
 توضیحات حداکثر امتیاز زبان مقاله رتبه نشريه

  4 ----- ترويجي-علمي
 

 مقاالت چاپ در نشريات داخلي فاقد نمايه: - 1-6
 توضیحات امتیازحداکثر  عنوان نشريه رديف

  3 پژوهش هنرامه آموزشي، پژوهشي و تحليلي فصلن 1

  3 هنر و تمدن شرق 2

  3 هنرهای كاربردی 3

  2 های نوين تاريخيبررسي 4
  1 ماهنامه فرهنگي تحليلي سوره انديشه 5

  3 نشريه نگارينه هنر اسالمي 6

  3 ان هنرتنشريه گنجينه فرهنگس 7

  3 دو فصلنامه علمي تخصصي سفالينه 8

  3 فصلنامه زيبا شناخت دو 9
  3 دو فصلنامه پيكره 10
  2 فصلنامه حرفه: هنرمند 11
  1 كتاب ماه هنر 12
  0 گزارش موسيقي 13
  1 كليه نشريات نظام مهندسي ساختمان استانها 14
  3 گنجينه هنر و معماری 15
  0 هنری سفال و سراميک: سفال نامه -فصل نامه فرهنگي 16
  3 آبادی 17
  3 دو ماهنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر 18
  2 جستارهای شهرسازی 19
  2 شارستان 20
  1 شهرداريها 21
  2 شهرساز 22
  1 شهرنگار 23
  2 معمار 24
  2 معماری و شهرسازی 25
  3 هفت شهر 26
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شگاه دان نشريات در دانشجويان و علمي هيئت اعضاء شده چاپ مقاالت به شد مقرر :1تبصره
تا  پژوهشي-علمي نشريات امتياز معادل امتيازی هنر اسالمي تبريز در بررسي ترفيع و پاداش

 مقاله دو از يكي توانندمي نيز دكتری دوره دانشجويان. شود داده امتياز اختصاص 6سقف 
 (24/03/93-215)شورای پژوهشي .برسانند چاپ به فوق یهانشريه در را خود موظفي
الت چاپ شده در ساير نشريات داخلي فاقد نمايه بر حسب مورد در شورای به مقا :2تبصره

 پژوهشي دانشگاه تصميم گيری خواهد شد.

ها )فارسي و غيرفارسي( در يكي از دو تاريخ پذيرش و يا ارزيابي اعتبار نمايه :3تبصره
 چاپ مقاله مالک عمل خواهد بود.

وع آن غير مرتبط با حوزه تخصصي به مقاالت و يا نشريات چاپ شده كه موض :4تبصره
(، كه مقدار آن توسط kدانشكده باشد با تعيين درصد ارتباط موضوع مقاله و يا نشريه )ضريب 

 شورای دانشكده و شورای پژوهشي دانشگاه تعيين خواهد شد، امتياز دهي خواهد شد.

، Rapid Publicationبه مقاالت كاملي كه تحت عناوبن مختلف از قبيل:  :5تبصره
Technical Note ،Short  Communication  ،Case Report ،Letter ( و مروریReview )

 Editorialدرصد امتياز كامل برخوردار خواهند بود و به مقاالت نوع  70شوند از چاپ مي

Material ،Comment ،Discussion  درصد امتياز كامل برخوردار خواهند شد. 50از 

 يابد.برابر افزايش مي 5/1ای علمي پژوهشي پر استناد و داغ با تاييد هيات مميزه تا امتياز مقاله ه :6تبصره

ارشد و دكتری عضو حداكثر يک امتياز با نامه كارشناسيمقاله مستخرج از پايان :7تبصره
 گيرد.امتياز تعلق مي 5محدوديت 

 عنوان به اول مایراهن استاد نوشتن دانشجويي نامهپايان از مستخرج مقاالت در :8تبصره
و ساير  مشاوران يا استاد و دوم راهنمای استاد اسم نوشتن و بوده اجباری دوم يا اول نفر

 .بود خواهد همكاری ميزان به صورت اختياری و برحسب مقاله تدوين افراد همكاری در
 ي و ملي:المللبیني هاهمايشمقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت  -2

زبان  نوع همايش
 مقاله

حداکثر امتیاز 
 اصل

حداکثر امتیاز 
 چکیده

 توضیحات

  1 2 غيرفارسي ي خارجيالمللبين
  75/0 75/1 غيرفارسي ISCي داخلي نمايه درالمللبين

  5/0 5/1 فارسي ISCي داخلي نمايه درالمللبين
  5/0 1 فارسي ISCملي نمايه در 

تواند به مورد قبول خواهد بود. مقاله مي شمقاله در يک سال از يک هماي 2حداكثر تعداد  :1تبصره
 صورت مشترک نيز باشد.

ی داخلي، برگزاری همايش بايد حايز هاهمايشالمللي در در صورت استفاده از عنوان بين :2تبصره
 شرايط اعالمي وزارت علوم باشد.
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امتياز  8مقاالت  حداكثر امتياز ساالنه قابل قبول برای اختصاص اعتبار پژوهانه از بابت اصل :3تبصره

 خواهد بود. 2و چكيده مقاالت 

 الزامي بوده و در غير اين ISCي داخلي در سايت المللبينهای ملي و نمايه شدن همايش :4تبصره

 صورت فاقد اعتبار خواهد بود.

 داوري: -3
 ی پژوهشي و فناوری و نوآوری:هافعاليتارزيابي، داوری و نظارت بر  -3-1

 توضیحات حداکثر امتیاز موضوع

  2 داوری يا نظارت بر طرح پژوهشي و طرح دانش بنيان

  75/1 داوری كتاب تاليفي

  5/1 داوری كتاب ترجمه

  1 داوری اثر بديع هنری

 پژوهشي: -ويرايش علمي كتاب و داوری مقاالت علمي -3-2
 توضیحات حداکثر امتیاز موضوع

  2 ويراستاری علمي كتاب غيرفارسي

  75/1 مي كتاب فارسيويراستاری عل

  1 داوری مقاله غيرفارسي زبان

  75/0 داوری مقاله فارسي زبان

 در صورت قيد عنوان ويراستار برای متقاضي در شناسنامه كتاب امتياز قابل محاسبه خواهد بود. تبصره:

 داوری جشنواره و مسابقات هنری و علمي: -3-3
 توضیحات حداکثر امتیاز سطح برگزاري

  2 ي )داخلي و خارجي(لمللابين

  5/1 ملي

  1 منطقه ای
 

 امتیاز طرح هاي پژوهشي: -4

 ای:ی پژوهشي خارجي ملي و منطقههاطرح -4-1
قرارداد طرح پژوهشي تمام شده با تائيديه انجام كار از طرف سازمان كارفرما بر مبنای هر امتياز 

 ت:نشان داده شده اس y و امتياز گرنت با xتومان با ميليون برحسب اتمام،  سال
 

 ي منطقه ايهاطرح ي مليهاطرح

 حداکثر امتیاز (Xپژوهشي) اعتبار طرح حداکثر امتیاز (Xپژوهشي) طرحاعتبار 

 Y=7 25بيشتر و مساوی  =14Y 50بيشتر و مساوی 

 Y=4.5+(X/100)*10 5بيشتر از  25كمتر از  Y=8.5+(X/100)*11 7بيشتر از  50كمتر از 

 Y=4.5 5اعتبار كمتر يا مساوی  Y=8.5 7تر يا مساوی اعتبار كم
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ی پژوهشي با اعتبار بيشتر از سقف تعريف شده، گرنت تشويقي هاطرحدر  :1تبصره

 مشمول خواهد شد.

ی پژوهشي خارجي، در صورتي كه مجری از محل قرارداد طرح هاطرحدر  :2تبصره

و ارزش ريالي تجهيزات بيشتر از پژوهشي، تجهيزات غيرمصرفي برای دانشگاه جذب نمايد 

درصد باالسری مشمول كل مبلغ قرارداد باشد، تجهيزات جذب شده باالسری محسوب شده 

و معادل ارزش ريالي تجهيزات، گرنت برای مجری محاسبه خواهد شد و امتياز طرح نيز 

 ارزش كل قرارداد منهای ارزش ريالي تجهيزات محاسبه خواهد شد.

ي معتبر شود و يا به المللبينهای لي كه حايز كسب رتبه در جشنوارهی مهاطرح :3تبصره

های مختلف فرهنگي و )در حوزه عنوان طرح ملي برجسته در تامين نيازهای اساسي

اجتماعي، دفاعي و صنعتي( يا تحريمي كشور به تاييد كميته مميزی منتخب وزير رسيده 

 برابر قابل افزايش است. 5/1باشد امتياز تا 

ی پژوهشي با طرف قرارداد خارج از كشور و يا به صورت هاطرحبه قرارداد  :4بصرهت

 مشترک امتياز تشويقي گرنت مشمول خواهد شد.

 ی پژوهشي داخلي:هاطرح -4-2
 توضیحات حداکثر امتیاز گزارش طرح پژوهشي

  4 ريال 32،500،000طرح پژوهشي بيشتر از اعتبار 

 32،500،000ح پژوهشي تا و مساوی اعتبار طر

 ريال

3  

 امتیاز کتب منتشره: -5

 تصنيف، تاليف و ترجمه كتاب -5-1

 انتشارات
 حداکثر امتیاز شرح

 ترجمه تاليف تصنيف 

از سری 

انتشارات 

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز

تصنيف، تاليف 

 و ترجمه
Y=(x*15/100)+k+m Y=(x*10/100)+k+m Y=(x*7/100)+k+m 

 ---- ---- Y=x*30/100 المعارفتاليف دايره

Xميانگين نمره اعالمي از طرف داوران و زير نظر شورای پژوهشي دانشگاه = 

K =2/0حداقل انتخاب داوران مبني بر عنوان درسي بودن كتاب = 

Mو دكتری  2/0 ارشد برابر = حداقل انتخاب داوران مبني بر استفاده كتاب در مقطع كارشناسي

 4/0برابر 

Yامتياز كتاب = 
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در صورتي كه امتياز بيشتر از سقف باشد به ميزان امتياز بيشتر گرنت تشويقي در  :1تبصره

 نظر گرفته خواهد شد.

ی دولتي، هادانشگاهی منتشره به صورت مشترک با انتشارات هاكتاببه  :2تبصره

و مراكز نشر كتب دانشگاهي نظير انتشارات سمت و  های جمهوری اسالمي ايرانفرهنگستان

جهاد دانشگاهي به شرط چاپ آرم دانشگاه و درج نام دانشگاه در صفحه شناسنامه )فهرست 

 مند خواهند شد.نويسي فيپا( از امتياز مشابه انتشارات دانشگاه بهره

ي قبالً در به كتب چاپي توسط ساير انتشارات، مشروط براينكه مورد درخواست :3تبصره

های دانشگاه مورد قبول قرارنگيرد، برحسب شورای پژوهشي دانشگاه مطرح و مطابق اولويت

 مورد در شورای پژوهشي دانشگاه مطرح و امتياز داده خواهد شد.

به تجديد  03/12/89تاريخ  98727/15/89شماره  ارتقاء نامهآئين 14مطابق رديف  :4تبصره

درصد در محتوای آن اصالح يا اضافه  30در صورتي كه حداقلچاپ كتاب تاليفي يا تصنيفي 

امتياز قابل محاسبه  3صورت پذيرفته باشد به تشخيص شورای پژوهشي دانشگاه حداكثر تا 

 در شناسنامه كتاب الزامي است.« ويرايش)ويراست جديد(»يا « با تجديد نظر» است. قيد عبارت

شود به های حقوقي سفارش داده ميف ارگانبه كتبي تاليفي يا ترجمه كه از طر :5تبصره

 گيرد.شرط تصويب شورای پژوهشي دانشگاه، بعد از چاپ امتياز تعلق مي

 بوک) شده تاليف مشخص مولفين يا مولف توسط بخش يا فصل هر كه ييهاكتاب در :6تبصره

 صورت اين در باشد نشده مشخص مستقل صورت به بخش يا فصل هر مولفين كه صورتي در ،(چپتر

 بندیتقسيم جدول براساس امتيازات و شده گرفته نظر در مشترک صورت به كتاب كامل تاليف

 هر مولفين يا مولف نمودن مشخص صورت در و شد خواهد تقسيم ارتقاء نامهآئين طبق امتيازات

 كار و مساوی صورت به بخش يا فصل هر امتياز و شده تلقي نامه سهم همانند بخش، يا فصل

 .شد خواهد تقسيم تاليفي كامل كتاب از مشترک

ي گرنت المللبين( چاپ شده با ناشران Book Chapterبه كتب و بوک چپتر) :7تبصره

 تشويقي در نظر گرفته خواهد شد.

 تصحيح انتقادی كتاب معتبر -5-2

 توضیحات حداکثر امتیاز انتشارات

 از سری انتشارات دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 يون تخصصي هيات مميزه ذی ربطبا تائيد كمس
10 
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 جدول امتیاز بندي کسب رتبه در جشنواره هاي داخلي و خارجي -6

 امتیاز عنوان بند

1 

 المللي رسميها و مسابقات بينجشنواره 
 5 مقام اول 1
 5/4 مقام دوم 2
 4 مقام سوم 3

2 

 جشنواره ها و مسابقات ملي رسمي)متولي وزارتي، مثل بينالها( 
 4 مقام اول 1
 5/3 مقام دوم 2
 3 مقام سوم 3

3 

 ها( برگزار شده در داخل كشوري)غير بينالالمللبينجشنواره ها و مسابقات ملي و غير وزارتي  
 3 مقام اول 1
 5/2 مقام دوم 2
 2 مقام سوم 3

4 
 2 الملليی بينراه يابي به بينالها و جشنواره های ملي رسمي و راه يابي به نمايشگاهها 1
برگزارشده  الملليهای بينيابي به نمايشگاههای ملي رسمي و راهها و جشنوارهبه بيناليابيراه 2

 در داخل
5/1 

5 

 جشنواره ها و مسابقات استاني كه به صورت ملي برگزار مي شوند با متولي غيروزارتي 
 5/1 مقام اول 1
 25/1 مقام دوم 2
 1 مقام سوم 3

 1 راه يابي و نمايش اثر در جشنواره های ملي رسمي 1 6

های ايده برتر مورد تاييد شورای به ايده نوآورانه منتخب و برگزيده جشنواره :1تبصره

 گيرد.پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز نيز مطابق جدول امتياز تعلق مي

 گيرد.مطابق جدول امتياز تعلق ميي نيز المللبينبه پژوهشگران منتخب استاني، ملي و  :2تبصره

 و دستاوردهاي فناورانه  هافعالیت -7
 اختراع، اكتشاف و توليد دانش فني: -7-1

سازی محصول يا فرآيند با تاييد مراجع ذيصالح وزارتين ثبت شده و تجاری -7-1-1

 امتياز 15متبوع در داخل كشور تا 

تاييد مراجع ذيصالح وزارتين سازی محصول يا فرآيند با ثبت شده و تجاری -7-1-2

 امتياز 20متبوع در خارج كشور تا 

 امتياز 5ثبت شده در مراجع قانوني داخلي كشور با تائيديه علمي تا  -7-1-3

 امتياز 10از كشور با تائيديه علمي تا  ثبت شده در مراجع قانوني خارج  -7-1-4

بريز و آدرس دانشگاه هنر موارد ثبت شده بايد به اسم دانشگاه هنر اسالمي ت تبصره:

 گيرد.صورت امتيازی تعلق نمياسالمي تبريز قيد شود در غير اين
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 ي به ازاي المللبینايجاد ظرفیت فعالي در جذب اعتبار پژوهشي)گرنت( داخلي يا  -8

 امتياز 2به ازای هر ده ميليون تومان گرنت جذب شده خارج از كشور  -

 امتياز 75/1شده داخل كشور به ازای هر ده ميليون تومان گرنت جذب  -

 به جذب گرنت بيشتر از سقف اعتباری گرنت تشويقي محاسبه خواهد شد. :1تبصره

ها و ..، كه جذب مشاركت مالي به صورت ها، جشنوارهدر برگزاری همايش :2تبصره

يي مانند هاروشبا  هاسازمانآورده ريالي و يا تجهيزات غيرمصرفي نبوده و حمايت مالي 

های رفت و برگشت ميهمانان هزينه اسكان مهمانان در هتل و يا پرداخت هزينهتامين 

ميليون ريال جذب  300باشد به ازای هر ها ميو يا تامين و پرداخت ساير هزينه

مشاركت مالي با ارائه مستندات مربوطه به مديريت پژوهش و فناوری و تائيد شورای 

 واهد شد.امتياز تخصيص داده خ 5/1پژوهشي دانشگاه 

 اثر بديع هنري -9

 بررسي كميته) ذيصالح مراجع به تائيد امتياز مشروط 14ميانگين امتياز داوران تا سقف  -

 ( مميزه هيئت تائيد متعاقباً و هنری بديع اثر

 هاي نظريه پردازي:کرسي -10

 توضیحات حداکثر امتیاز شرح
ظريه ارائه دستاوردها و نتايج علمي و پژوهشي برگرفته از كرسي های ن

 يالمللبينو ميزگردهای مراكز علمي، ملي و  هاهمايشپردازی در 
4  

در حوزه علوم انساني و معارف اسالمي و 
ساير حوزه های علوم با داورهای مراجع 

 ذيصالح مورد تأييد وزارت متبوع

  7تا  2 نقد علمي
  7تا  2 نوآوری

  12تا  5 نظريه پردازی
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 هاي پژوهشي دانشجویان تحصیالت تکمیليي اختصاص نمره به فعالیتدستورالعمل اجرای -5-2
 (01/08/95مصوب دويست و هفتاد و دومین جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه در تاريخ )
 

در خصوص تخصيص نمره به فعاليت 31/05/95مورخ  178به استناد مصوبه شورای تحصيالت تكميلي 

 شود.شرح زير ابالغ ميبهكتری دستورالعمل حاضر های پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد و د
 

 : تعاريف 1ماده  

دانشجوی كارشناسي ارشد: منظور دانشجوی در حال تحصيل در مقطع كارشناسي  -1

 باشد.ارشد در دانشگاه هنر اسالمي تبريز مي

دانشجوی دكتری: منظور دانشجوی در حال تحصيل در مقطع دكتری در دانشتگاه   -2

 باشد.مي هنر اسالمي تبريز

 

 : ضوابط و نحوه تخصیص نمره پژوهشي به دانشجويان کارشناسي ارشد2ماده 
ماه )با احتساب  4العمل حاضر: دانشجو حداكثر تا مندی از مزايای دستورآخرين زمان بهره -1

( ماده حاضر توسط دانشكده مربوطه( 1شرح رديف )هروز كاری برای بررسي مستندات ب 15

هايي كه زمانند نسبت به ارائه مستندات اقدام نمايد و به سوابق فعاليتتوابعد از دفاع مي

 بندی تحويل مستندات رعايت نشود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

امه باشد و در نبايست مستخرج از پايان نامه دانشجو با ذكر نام اساتيد پايانمقاله مي -2

ش تقدير و تشكر( نوشتن پاورقي صفحه اول مقاله و يا صفحات پاياني مقاله )بخ

 باشد:جمله زير ضروری مي
 

مي باشد كه با راهنمايي ..... در »...« نامه كارشناسي ارشد با عنوان پاياناين مقاله مستخرج از »

 «دانشگاه هنر اسالمي تبريز انجام گرفته است.
 

های پژوهشي كه نامه مصوب شورای تحصيالت تكميلي، جدول فعاليتمطابق آيين -3

بندی دستورالعمل داخلي امتياز»باشد، مطابق با شجو مشمول كسب نمره ميدان

 باشد.شرح زير ميهب« 1های پژوهشي براساس آئين نامه ارتقاءفعاليت

  

                                                 
 98727/15/89شماره های پژوهشي براساس آئين نامه ارتقاء امتيازبندی فعاليت دستورالعمل داخلي»آخرين ويرايش  - 1

 باشد.از طريق سايت مديريت پژوهش و فناوری قابل دسترسي مي« 03/12/89تاريخ 
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 دستورالعمل امتیاز بندی فعاليتهای ژپوهشي  

 

ف
دي

ر
 

 نوع فعالیت
حداکثر 

نمره براي 
 هر رديف

معیار اداره پژوهش براي 
 تخصیص امتیاز

1 

ت
اال

مق
 

 2 پژوهشي -و علمي  ISI ،Scopusپذيرش يا چاپ مقاله در مجالت 
 (،4-1الي 1-1)بندهای1از رديف

 5حداقل
 5-1بند  1رديف  14/1 ترويجي -پذيرش يا چاپ مقاله در مجله علمي 2

 6-1بند  1رديف  7/0 1پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت علمي دانشگاهي فاقد نمايه 3

 2ديفر 5/0 الملليی معتبر ملي و بينهاكنفرانسچاپ مقاله در  4

 2رديف 3/0 الملليی معتبر ملي و بينهاكنفرانسچاپ چكيده مقاله در  5

 (9)حداقل  9رديف  2 ثبت اثر بديع هنری 6

 7رديف  5/1 اختراع 7

8 

ی
نر

 ه
ثار

آ
 

 1بند  6رديف  2 المللي رسمي داخلي و خارجيها و مسابقات بينكسب رتبه در جشنواره

های يابي در دوساالنهی يا راهبرنده شدن در المپادهای كشور 9
 های مليداخلي، برنده شدن در جشنواره

 2بند  6رديف  14/1

 1 برنده شدن در رقابت های منطقه ای و بين دانشگاهي 10
 5بند  6رديف 

 42/0 برنده شدن در رقابت های استاني 11

 25/0 ایيابي اثر در مسابقات منطقهراه 12
 5/0 يابي اثر در مسابقات مليراه 13 4بند  6رديف 

 75/0 راه يابي اثر در مسابقات بين المللي 14

1

5 
 25/0 برگزاری نمايشگاه انفرادی يا گروهي خارج از دانشگاه

متناسب با صالحديد 
 هادانشكده

 مورد قابل قبول خواهد بود. 2از هر فعاليت حداكثر  :1تبصره

ر صورتي كه غيرمستخرج از پايان نامه باشد و با ذكر های جدول فوق دكليه فعاليت :2تبصره
درصد  50صورت درصد امتياز تعلق گرفته و در غير اين 80نامه و دانشگاه باشد نام اساتيد پايان

 امتياز لحاظ خواهد شد.

شركت در حداقل يک وركشاپ های تخصصي و يا حضور در سه جلسه دفاع دانشجويي  :3تبصره
 خذ مجوز دفاع الزامي است.كارشناسي ارشد جهت ا

 : ضوابط مقاالت موظفي دانشجويان دوره دکتري3ماده 
پژوهشي به  -دانشجويان دكتری قبل از دفاع موظف به ارائه گواهي يا چاپ مقاله علمي -1

 باشند.مورد مي 2تعداد 

ی است كه حداقل اپژوهشي مقاله –منظور از مقاله علميتعريف مقاله علمي پژوهشي:  تبصره:
دستورالعمل داخلي امتيازبندی فعاليت( امتياز از رديف مقاالت چاپ شده در نشريات مطابق 5)

 های پژوهشي كسب كرده باشد.

                                                 
 منظور مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به چاپ برسد. - 1
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بايست مستخرج از رساله دكتری با ذكر نام اساتيد رساله يكي از دومقاله موظفي الزاماً مي -2

تقدير و تشكر( نوشتن باشد و در پاورقي صفحه اول مقاله و يا صفحات پاياني مقاله )بخش 

 باشد:جمله زير ضروری مي

مي باشد كه با راهنمايي .........  » .................. « رساله دكتری با عنوان اين مقاله مستخرج از » 

 «در دانشگاه هنر اسالمي تبريز انجام گرفته است.

يات منتشره در صورت ارئه گواهي پذيرش يا چاپ يكي از مقاالت موظفي در نشر :1تبصره

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز، مقاله مذكور به عنوان يكي از مقاالت موظفي مورد قبول خواهد بود.

 تواند از دروس كالسي دوره دكتری با ذكر نام استاد درس مربوطه باشد.مقاله دوم مي: 2تبصره

های تخصصي و يا حضور در سه جلسه دفاع شركت در حداقل يک وركشاپ :3تبصره

 شجويي دكتری جهت اخذ مجوز دفاع الزامي است.دان
 

 : شرايط اجرايي4ماده 

 ارائه مستندات انجام فعاليت پژوهشي به شرح زير به دانشكده مربوطه:

 جهت بررسي سوابق مقاالت ارسال مدارک به شرح زير خواهد بود: -1

ارسال اسكن شده و يا فايل مقاله چاپ شده در نشريات كاغذی يا الكترونيكي  -1-1

مل: روجلد، شناسنامه و صفحات كامل مقاله و سند معتبر مبني بر نمايه شا

 نشريه

ارسال اسكن صفحات مقاله چاپ شده در چكيده يا مجموعه مقاالت همايش شامل:  -1-2

روجلد، شناسنامه و صفحات كامل مقاله، در صورت ارائه شفاهي يا پوستر تحويل 

 ISCمبني بر نمايه در سايت  ISCگواهي ارائه و مستندات معتبر مستخرج از سايت 

 ي داخلي المللبينهای ملي و برای همايش

، در صورت ارائه شفاهي يا CD، فايل مقاله مستخرج ازCDارسال اسكن روجلد -1-3

مبني بر نمايه  ISCپوستر تحويل گواهي ارائه و مستندات معتبر مستخرج از سايت 

 ي داخليالمللبينهای ملي و برای همايش ISCدر سايت 

های مستخرج از سايت سيويليكا، پايگاه اطالعات علمي جهاد مقاالت كنفرانس -1-4

)بانک اطالعات نشريات كشور(  magiranو  پايگاه مجالت تخصصي نوردانشگاهي، 

 های ذكر شدههمراه با مستندات مبني بر مستخرج از سايت

تحقيقات و فناوری و يا  اختراع يا اكتشاف: ارسال تائيديه علمي صادر شده از طرف وزارت علوم، -2

وزارت بهداشت و درمان و آموزشي پزشكي و در صورت توليد و تجاری سازی ارائه تائيديه از 

 های مربوطهطرف وزارت صنعت و معدن و تجارت و يا سازمان
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 دستورالعمل امتیاز بندی فعاليتهای ژپوهشي  

برگزاری نمايشگاه هنری انفرادی يا گروهي: بعد از برگزاری نمايشگاه ارائه درخواست كتبي و  -3

 كده مربوطه و شورای پژوهشي با ارائه مستندات:تصويب در دانش

های دولتي يا ارائه گواهي معتبر يا قرارداد با ذكر تعداد آثار نمايش داده شده از ارگان -

 های خصوصي كه سالن نمايش آثار هنری دارند.سازمان

 تصاوير آثار هنری همراه با تصاوير گالری كه آثار درآن به نمايش درآمده است. -

های علمي هنری به همراه مستندات اثر شامل واهي كسب رتبه در جشنوارهارائه گ -4

 تصوير و يا تصاوير اثر

اثر بديع هنری و ارزنده: ارسال گزارش مكتوب و مستندات داوری اثر و جواب  -5

 استعالم از كميته مميزه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

و موسسات آموزش   هابراي اعضاء هیأت علمي دانشگاه  هاي مطالعاتيفرصتنامه استفاده از آیین

 عالي و پژوهشي

 

 اهی مطالعاتيانهم استفاده از فرصتآنیی

 اهربای اعضاء هیأت علمي دااگشنه 

 يو موسسات آموزش عالي و ژپوهش  
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 اعضاء هیئت علميربای مطالعاتي  اهیفرصت استفاده از  آئين انهم 
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 اعضاء هیئت علميربای مطالعاتي  اهیفرصت استفاده از  آئين انهم 

 
 

 



 

 

 

120 

 
 

 

 



 

 

121 

 اعضاء هیئت علميربای مطالعاتي  اهیفرصت استفاده از  آئين انهم 
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 اعضاء هیئت علميربای مطالعاتي  اهیفرصت استفاده از  آئين انهم 
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 اعضاء هیئت علميربای مطالعاتي  اهیفرصت استفاده از  آئين انهم 
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 دانشجویان دوره دکتري  نامه استفاده از فرصت مطالعاتيآیین

 انهم استفاده از فرصت مطالعاتيآنیی

 دانشجویان دوره دکتری  
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 آنیی انهم استفاده از  فرصت مطالعاتي دانشجویان دکتری 
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 آنیی انهم استفاده از  فرصت مطالعاتي دانشجویان دکتری 
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 آنیی انهم استفاده از  فرصت مطالعاتي دانشجویان دکتری 
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 آنیی انهم استفاده از  فرصت مطالعاتي دانشجویان دکتری 
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 دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي و مصادیق تخلفات پژوهشي

دستورالعمل نحوه ربرسي تخلفات ژپوهشي و 

 مصاديق تخلفات ژپوهشي
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 و مصاديق تخلفات ژپوهشي ربرسي تخلفات ژپوهشي حوه ن  دستورالعمل 
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 و مصاديق تخلفات ژپوهشي ربرسي تخلفات ژپوهشي حوه ن  دستورالعمل 
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 و مصاديق تخلفات ژپوهشي ربرسي تخلفات ژپوهشي حوه ن  دستورالعمل 
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 و مصاديق تخلفات ژپوهشي ربرسي تخلفات ژپوهشي حوه ن  دستورالعمل 
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 و مصاديق تخلفات ژپوهشي ربرسي تخلفات ژپوهشي حوه ن  دستورالعمل 
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 و مصاديق تخلفات ژپوهشي ربرسي تخلفات ژپوهشي حوه ن  دستورالعمل 
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 و مصاديق تخلفات ژپوهشي ربرسي تخلفات ژپوهشي حوه ن  دستورالعمل 

 

 
 





 شناسناهم علمي

 دااگشنه هنر اسالمي تبرزي





 

 

 

 

 

 
 دانشگاه هنر اسالمي تبریز  شناسنامه علمي  

 شناسناهم علمي  

 دااگشنه هنر اسالمي تبرزي

(1395- 1378) 





 كمیت  ژپوهش                 
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 شناسناهم علمي دااگشنه 

 کمیت پژوهش -1

 الملليمعتبر ملي و بین ر نشریاتمقاالت چاپ شده د -1-1
 

 

 ISC ISI scopous سال
المللي بین

 خارجي

 -علمي
 تخصصي

 -علمي 
 پژوهشي

 -علمي 
 ترويجي

1382 
    

2 
  

1384 
    

1 
  

1385 
    

4 4 
 

1386 
 

1 
 

1 1 1 
 

1387 
     

1 
 

1388 
   

1 4 5 
 

1389 
 

4 
  

4 10 
 

1390 
 

7 
 

1 14 8 
 

1391 
 

4 1 
 

17 10 1 

1392 3 2 
 

5 26 26 2 

1393 3 14 
 

5 38 18 2 

1394 
 

8 1 7 5 35 3 

1395 
 

6 1 2 3 18 
 

 8 136 119 22 3 46 6 جمع 

 

  
 

 (1382 -1395) بار نشريهو اعت در نشريات معتبر به تفکیک سال مقاالت چاپ شده

 (1382 -1395ها )تعداد مقاالت چاپ شده در نشريات معتبر به تفکیک دانشکده
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 ISC ISI scopous دانشکده
المللي بین

 خارجي

 -علمي

 تخصصي

 -علمي 

 پژوهشي

 -علمي 

 ترويجي

 ايهنرهاي رايانه
 

2 
  

1 1 
 

 11 5 1 1 5 1 اسالميطراحي 
 

 فرش
 

9 
 

1 25 18 5 

 4 2 معارف و دروس عمومي
 

9 1 5 
 

 56 18 7 2 16 33 معماري و شهرسازي
 

 هنرهاي اسالمي
 

1 
 

1 50 26 3 

 هنرهاي کاربردي
 

9 
 

3 19 19 
 

 8 136 119 22 3 46 36 جمع

 

 

 
 

 (1385 -1395) هابه تفکیک دانشکده در نشريات معتبر مقاالت چاپ شده
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ISC ISI scopous بین المللی خارجی

تخصصی-علمی پژوهشی-علمی  ترویجی-علمی 
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 شناسناهم علمي دااگشنه 

 

 

 هاشمقاالت چاپ شده در همای -1-2

 

 هاتعداد مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش
 

 ملي المللي داخليبین المللي خارجيبین سال چاپ

1380 
  

3 

1381 
  

1 

1382 
 

1 3 

1383 
  

1 

1384 
  

1 

1385 9 3 16 

1386 9 
 

4 

1387 6 3 14 

1388 4 
 

20 

1389 5 1 21 

1390 6 3 28 

1391 16 13 38 

1392 5 21 118 

1393 9 51 56 

1394 24 85 41 

1395 14 29 16 

 381 210 107 جمع کل
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 ه تفکیک سالب هامقاالت چاپ شده در همايش
 

 

 
 

 هابه تفکیک اعتبار همايش هامقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش

  

3 1 4 1 1

28
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144
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160
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1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

بين المللي خارجي بين المللي داخلي ملي
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 شناسناهم علمي دااگشنه 

 
 (1380 -1395به تفکیک دانشکده )ها همايش تعداد مقاالت

 

 ملي المللي داخليبین المللي خارجيبین دانشکده

 10 7 3 ايهنرهاي رايانه

 36 13 10 اسالميطراحي 

 40 40 11 فرش

 دروس عموميمعارف و 
 

3 
 

 223 127 62 معماري و شهرسازي

 50 19 12 هنرهاي اسالمي

 22 1 9 هنرهاي کاربردي

 

 

 
 

 (1380 -1395) به تفکیک دانشکده هاهمايش تعداد مقاالت

  

3
10 11

62

12 97
13

40

3

127

19

1
10

36 40

223

50

22

0

50

100

150

200

250

هنرهای رايانه ای طراحي اسالمي فرش معارف و دروس 

عمومي

معماری و 

شهرسازی

هنرهای اسالمي هنرهای كاربردی

بين المللي خارجي بين المللي داخلي ملي
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 هاي پژوهشيطرح -1-3

 خارجي )کاربردي(پژوهشي هاي طرح -1-3-1
 

 

 هاي پژوهشي خارجي )کاربردي( تعداد طرح
 

 )میلیون ريال( اعتبار قرارداد عدادت سال

1379 3 93 

1380 5 102 

1382 5 760 

1383 1 100 

1384 2 575 

1385 3 299 

1386 1 80 

1387 2 308 

1388 2 444 

1389 1 175 

1390 2 2228 

1391 1 980 

1393 3 400 

1394 5 3141 

1395 6 2541 

 2612،2 42 جمع کل
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 شناسناهم علمي دااگشنه 

 
 

 
 خارجي منعقد  شدهطرح پژوهشي تعداد قراردادهاي 

 
 

 
 

 (میلیون ريالپژوهشي خارجي منعقد شده )هاي طرح  قرارداداعتبار 

  

3

5 5

1

2
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 (1379-1395هاي پژوهشي به تفکیک دانشکده )تعداد قرارداد طرح
 

 )میلیون ريال( اعتبار قرارداد تعداد عنوان دانشکده

 32 1 ايهنرهاي رايانه

 848 5 اسالميطراحي 

 303 8 فرش

 134 2 معارف و دروس عمومي

 10433 24 معماري و شهرسازي

 475 2 هنرهاي اسالمي

 12226 42 جمع کل

 

 
 

 به تفکیک دانشکده خارجي هاي پژوهشيتعداد قرارداد طرح
 

 
 

  هابه تفکیک دانشکده (میلیون ريال) خارجي هاي پژوهشيطرح اعتبار قرارداد

1 5

8

224

2

هنرهای رايانه ای طراحي اسالمي فرش
معارف و دروس عمومي معماری و شهرسازی هنرهای اسالمي

32

848

303

134

10,433

475

هنرهای رايانه ای طراحي اسالمي فرش
معارف و دروس عمومي معماری و شهرسازی هنرهای اسالمي
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 شناسناهم علمي دااگشنه 

 

 

 

 پژوهشي داخليهاي طرح -1-3-2
 

 هاي پژوهشي داخلي خاتمه يافتهتعداد طرح
 

 اعتبار قرارداد )میلیون ريال( تعداد سال

1380 2 15 

1381 1 36 

1382 2 60 

1385 2 76 

1386 1 35 

1387 1 50 

1388 3 150 

1389 5 227 

1390 1 50 

1391 4 188 

1392 8 658 

1393 4 275 

1394 6 405 

1395 5 306 

 2531 45 جمع کل
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 خاتمه يافتههاي پژوهشي داخلي تعداد طرح
 

 

 

 
 

 (میلیون ريال)تمام شده هاي پژوهشي داخلي طرحاعتبار قراردادهاي 
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 شناسناهم علمي دااگشنه 

 (1380 -1395ها )خاتمه يافته به تفکیک دانشکده يهاي پژوهشي داخلتعداد طرح
 

ون ريال(اعتبار قرارداد )میلی تعداد  دانشکده  

اسالميطراحي   7 331 

 36 7 فرش

 182 3 معارف و دروس عمومي

 980 14 معماري و شهرسازي

 394 7 هنرهاي اسالمي

 335 7 هنرهاي کاربردي

 2،258 45 جمع کل
 

 
 

 (1380 -1395) به تفکیک دانشکده خاتمه يافتههاي پژوهشي داخلي تعداد طرح
 

 

 

  (1380 -1394ها)يافته به تفکیک دانشکدهخاتمهپژوهشي داخليهاي طرح )میلیون ريال(عتبار رياليا

7

7

3

14

7

7

طراحي اسالمي فتترش معارف و دروس عمومي

معماری و شهرسازی هنترهای اسالمي هنرهای كاربردی

309

331

36
182

980

394

335

طراحي اسالمي فترش مشترک معارف و دروس عمومي

معماری و شهرسازی هنرهای اسالمي هنرهای كاربردی
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 انتشارات -1-4

 کتب-1-4-1
 تعداد کتب چاپ شده

 

 تدوين ترجمه تالیف سال

1381 
 

 1 

1385 
 

2  

1386 
 

1  

1387 
 

 1 

1389 1 1  

1390 1   

1391 1 1  

1392 1  1 

1393 2 4 1 

1394 1 3  

 4 12 7 جمع کل
 

 

 
 

 کتب چاپ شده تعداد 
  

1 1 1 1

2

1

2

1 1 1

4

3

1 1 1 1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1381 1385 1386 1387 1389 1390 1391 1392 1393 1394

تاليف ترجمه تدوين
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 شناسناهم علمي دااگشنه 

 

 تعداد کتب چاپ شده به تفکیک دانشکده
 

 تدوين ترجمه تالیف دانشکده

  1 ايهنرهاي رايانه
 

 1 3 اسالميطراحي 
 

  1 فرش
 

 1   معارف و دروس عمومي

 1 3 2 معماري و شهرسازي

 1 2  هنرهاي اسالمي

 1 6  هنرهاي کاربردي

 4 12 7 کلجمع 

 

 

 
 

 هاداد کتب چاپ شده به تفکیک دانشکدهتع
  

1

3

1

2

1

3

2

6

1 1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

هنرهای رايانه ای طراحي اسالمي فرش معارف و دروس 

عمومي

معماری و 

شهرسازی

هنرهای اسالمي هنرهای كاربردی

تاليف ترجمه تدوين
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 نشریات -1-4-2
 

 نشريه فیروزه اسالم

 

. 

 

 سنجيباستاننشريه 
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 شناسناهم علمي دااگشنه 

 

 هاي برگزار شده عناوین همایش -1-5
 

 هاي برگزار شده توسط مديريت امور پژوهش و فناوريعناوين همايش

 ها()مشترک براي کلیه دانشکده 
 

 

 سطح برگزاري برگزاريتاريخ  عنوان همايش رديف

1 
المللي بزرگداشت عالمه قطبهمايش بينپيش همايش 

 الدين شيرازی
 ملي 1385ارديبهشت 

 ملي 1385اسفند  همايش ملي تجلي حسن محمدی در هنر 2

 ملي 1387خرداد  مكتب هنری تبريز در دوره ايلخاني و آل جالير 3

4 
)آسيب شناسي  اولين همايش ملي هنرپژوهي

 پژوهش در عرصه هنر و معماری(
 ملي 1388آذر 
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 دانشگاهتوسط هاي برگزار شده همايشتعداد کل 
 

 ملي المللي داخليبین سال

1382 1 
 

1383 
 

1 

1384 1 
 

1385 
 

3 

1386 
 

1 

1387 
 

3 

1388 
 

1 

1388 1 1 

1390 
 

2 

1391 
 

8 

1392 1 3 

1393 
 

4 

1394 1 
 

1395 3 1 

 28 8 جمع کل

 

 

 
 

 توسط دانشگاه هاي برگزار شدهتعداد همايش
  

1 1 1 1 1

3

1

3

1

3

1 1

2

8

3
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1
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1
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3
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1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

بين المللي داخلي ملي
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 شناسناهم علمي دااگشنه 

 

 

 هاي برگزار شده به تفکیک دانشکدهتعداد همايش
 

 ملي المللي داخليبین دانشکده

 1  ايهنرهاي رايانه

 3  طراحي صنعتي

 1  فرش

 6 3 معماري و شهرسازي

 8 5 هنرهاي اسالمي

 5 1 هنرهاي کاربردي

 4  پژوهش و فناوري مديريت امور

 25 9 جمع کل
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 هاي برگزار شده به تفکیک دانشکدههمايش

 

  

3

5

11

3
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8

9

هنرهای رايانه ای طراحي اسالمي فرش معماری و 

شهرسازی

هنرهای اسالمي هنرهای كاربردی مديريت امور 

پژوهش و فناوری

بين المللي داخلي ملي
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 هاي برگزار شده کارگاه -1-6
 

 هاي برگزار شده توسط مديريت امور پژوهش و فناوريان کارگاهوعن
 ها()مشترک براي کلیه دانشکده 

 

 مدرس تاريخ برگزاري عنوان کارگاه رديف

 حميد نديمي 1383مرداد  زش معماریكارگاه آمو 1

 عيسي حجت 1383شهريور  كارگاه آموزش هنر 2

 پرندی 1384شهريور  كارگاه ارزيابي دروني 3

 نژاداحمد سلطاني 1386آذر  مديريت منابع اطالعاتي الكترونيكي 4

 كامران صداقت 1389دی  تحليل آماری برای پژوهشگران SPSSنرم افزار  5

 بهزاد پورعباس خيرالدين 1389دی  (ISIبع علمي الكترونيک برای نگارش مقاالت نمايه دار)مديريت منا 6

 مرتضي پورمحمدی 1392تير  (1)(Mendeleyكاربرد نرم افزار مندلي)  7

 مرتضي پورمحمدی 1392مهر  (2) (Mendeleyكاربرد نرم افزار مندلي)  8

 داوود چيت چيان 1393خرداد  Moodleكابرد نرم افزار آموزش مجازی  9

 وحيد عسكرپور 1393 خرداد (Latex(  )1كاربرد نرم افزار التک) 10

 مرتضي پورمحمدی 1393 خرداد (Latex(  )2كاربرد نرم افزار التک) 11

 مسعود باقرزاده كثيری 1393 خرداد اصول مقاله نويسي علمي 12

 مرتضي پورمحمدی 1393تير  مديريت منابع علمي 13

 حسين عاطفي ملكي 1393آذر  ايي با پايگاه های اطالعاتيآشن 14

 مسعود باقرزاده كثيری 1393آذر  ISIمقاله نويسي  15

 مرتضي پورمحمدی 1393آذر  در مديريت منابع علمي Mendeleyكاربرد نرم افزار  16

 مسعود باقرزاده كثيری 1394آذر  ISIپژوهشي و -مقاله نويسي علمي 17

 سخاوتيونس اصغرزاده 1394آذر   های اطالعاتيهای علمي و بانکData Baseاستفاده از  18
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 شناسناهم علمي دااگشنه 

 

 هاي برگزار شده توسط دانشگاهکارگاهکل تعداد 
 

 تعداد سال

1382 1 

1383 2 

1384 2 

1385 2 

1386 5 

1387 15 

1388 6 

1389 31 

1390 62 

1391 52 

1392 44 

1393 51 

1394 63 

1395 8 

 344 جمع کل

 

 

 
 

 

 هاي برگزار شدهکارگاهکل تعداد 
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 (1382 -1395ها )ها به تفکیک دانشکدهتعداد کارگاه
 

 سال
مديريت امور 

 پژوهش و فناوري

هنرهاي 

 ايرايانه

طراحي 

 اسالمي
 فزرش

معماري و 

 شهرسازي

هنزرهاي 

 اسالمي

هنرهاي 

 کاربردي

1382 1       

1383 2       

1384 1    1   

1385 1    1   

1386 1  3  1   

1387  2 7 2 3 1  

1388   2 1 2 1  

1389 2 3 7 5 10 4  

1390   10 9  26 17 

1391  4 9 2 11 12 14 

1392 3 5 1  19 11 5 

1393 9 1 5 10 7 18 1 

1394 2 7 11 5 17 10 10 

 47 83 72 34 55 22 22 جمع کل
 

 
 (1382 -1395ها )دانشکدهک هاي برگزار شده به تفکیکارگاهآمار 
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3
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هنرهای رايانه ای طراحي اسالمي فترش
مديريت امور پژوهش و فناوری معماری و شهرسازی هنرهای اسالمي
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 شناسناهم علمي دااگشنه 

1

2 2
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16

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

 ها و آثار بدیع هنريجشنوارهالمپیادها،  -1-7

 المپیادها -1-7-1
 (1393 -1395شرکت و کسب رتبه در المپیادها  )

 

 کسب شده تعداد رتبه سال

1393 7 

1394 9 

1395 7 

 

 
 

 (1393 -1395آمار شرکت و کسب رتبه در المپیادها )
 

 هاجشنواره -1-7-2
 (1394 -1386ها )و کسب رتبه در جشنوارهشرکت 

 

 رتبه کسب شده تعداد سال

1386 1 

1387 2 

1388 2 

1389 6 

1390 6 

1391 9 

1392 14 

1393 8 

1394 12 

 60 جمع کل
 

 (1394 -1386) ها شرکت و کسب رتبه در جشنواره

7
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8

10

1393 1394 1395
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ها به تفکیک دانشکدهشرکت و کسب رتبه در جشنواره  
 

 تعداد دانشکده

 1 فرش

 55 هنرهاي اسالمي

 4 ايهنرهاي رايانه

 60 جمع کل

 

 
 

 ها به تفکیک دانشکدهآمار شرکت و کسب رتبه در جشنواره
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فرش هنرهای اسالمي هنرهای رايانه ای
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 شناسناهم علمي دااگشنه 

4

2

0

1

2

3

4

5

1394 1395

 (1394 -1395آثار بديع هنري )
 

 تعداد سال

1394 4 

1395 2 

 6 جمع کل

 

 

 (1394 -1395) آثار بديع هنريآمار کل 
 

 

 

 (1394 -1395) هاآثار بديع هنري به تفکیک دانشکده
 

 تعداد دانشکده

 1 فرش

 2 اسالميطراحي 

 1 هنرهاي اسالمي

 2 هنرهاي رايانه اي

 6 جمع کل

 

 
 (1394 -1395) هاآمار کل آثار بديع هنري به تفکیک دانشکده
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فرش طراحي اسالمي هنرهای اسالمي هنرهای رايانه ای
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 هاي منعقد شدهتفاهم نامه -1-8

 ملي -1-8-1
 

 شرح تفاهم نامه تاريخ اتمام شروعتاريخ  نامه طرف مقابل تفاهم عنوان تفاهم نامه رديف

1 
اشاعه فرهنگ بهسازی 

های و نوسازی بافت
 فرسوده

شركت عمران و مسكن 
 غربسازان منطقه شمال

10/12/1387 10/12/1389 

اشاعه فرهنگ بهسازی و نوسازی 
بين  های فرسوده شهری دربافت

مردم و ايجاد همكاری متقابل در 
 پژوهشي -های علميزمينه

2 

 –های علمي ریهمكا
 تحقيقاتي و پژوهشي

 ميراث سازمان

فرهنگي، گردشگری و 
صنايع دستي 

آذربايجان شرقي و 
دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز

سازمان ميراث فرهنگي، 
گردشگری و صنايع 

 شرقي دستي آذربايجان
 سال 4به مدت  01/10/1388

پژوهشي، -همكاری های علمي
آموزشي، فرهنگي و خدمات 

ه های مطالعات در حوز تخصصي
شهری، مطالعات بافت و معماری، 

 مطالعات آثار هنری

3 

تفاهم نامه همكاری 
های دوجانبه علمي و 

 فرهنگي موسسه

باستان شناسي 
دانشگاه تهران و 

دانشگاه هنر اسالمي 
 تبريز

موسسه باستان شناسي 
 دانشگاه تهران

 سال 3به مدت  28/02/1392

ای پژوهشي مشترک هانجام طرح
كنفرانس ها وگزاری همايشو بر

های آموزشي مشترک ها و كارگاه
ای و استفاده از منابع كتابخانه

 های يكديگرازمايشگاهآو

4 

تفاهم نامه همكاری 
سازمان فناوری 
 اطالعات ايران و

دانشگاه هنر اسالمي 
 تبريز

سازمان فناوری اطالعات 
 ايران

 سال 5به مدت  30/05/1393

 –قاتي اجرای پروژه های تحقي
انساني،  نيروی تربيت كاربردی،

برگزاری دوره های تخصصي و كارگاه
 هایهای آموزشي در زمينه بازی

اينترنتي، صدا و تصوير، شبيه سازی 
هوشمند بناهای تاريخي و هنرهای 

 ... ديجيتال

5 

نامه همكاری تفاهم
 كدهتترئيس دانش

ای تتهوزشتتآم
دانشگاه  الكترونيكي

ه هنر شيراز و دانشگا
 اسالمي تبريز

 های آموزش الكترونيكيبرگزاری دوره ادامه دارد 04/06/1393 دانشگاه شيراز

6 
شهرداری كالن شهر 
تبريز و دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز

شهرداری كالن شهر 
 تبريز

 ادامه دارد 28/03/1394

تحقيق و توسعه شهرداری تبريز و 
پژوهشي،  كليه اركان آموزشي و

های ک در زمينههمكاری مشتر
های شهرسازی، مطالعات و پژوهش
شهری، زيباسازی  معماری، طراحي

شهری و گردشگری، برگزاری كارگاه
 های آموزشي، همايش و سمينارهای

با همكاری دانشگاه و  الملليبينملي و 
شهرداری، همكاری و مشاركت در 

 ... های تحقيقاتيطرح سازیتجاری
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 شناسناهم علمي دااگشنه 

 شرح تفاهم نامه تاريخ اتمام تاريخ شروع طرف مقابل تفاهم نامه عنوان تفاهم نامه رديف

7 

تفاهم نامه مشترک بين 
دانشگاه هنر اسالمي 

 دانشگاه تبريز تبريز و

 سال 5به مدت  06/04/1394 دانشگاه تبريز

های همكاری متقابل در زمينه
 نظر در با پژوهشي –علمي 

گرفتن كليه منابع و امكانات 
، توليدی، طرفين اعم از فني

 نيروی انساني، و اطالعات

8 

سازمان ميراث فرهنگي، 
گردشگری و صنايع 

دانشگاه  دستي اردبيل و
 هنر اسالمي تبريز

سازمان ميراث فرهنگي، 
گردشگری و صنايع 

 دستي اردبيل

 سال 5به مدت  02/05/1394

 -همكاری های علمي
پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و 

در حوزه  خدمات تخصصي
عات و مرمت معماری های مطال

و ابنيه و بافت های تاريخي، 
بناهای باستاني،  مرمت آثار و

مرمت اشياء و اموال فرهنگي و 
 ... هنری و تاريخي

9 

تفاهم نامه همكاری 
های علمي و پژوهشي و 

هنر  آموزشي دانشگاه
اسالمي تبريز و 
پژوهشگاه ميراث 

فرهنگي، صنايع دستي 
 و گردشگری

نگي پژوهشگاه ميراث فره
 صنايع دستي  و

 سال 5به مدت  05/10/1394

انجام همكاريهای نظام مند 
مشترک پژوهشي، آموزشي و 

های معماری، در حوزه اجرايي
حفاظت و مرمت ابنيه و بافت 

 فرهنگي، –های تاريخي 
 ...مرمت آثار موزه ای و حفاظت

10 

تفاهم نامه طرح احداث 
باغ موزه دفاع مقدس 

ی و فضا سازمان پاركها
سبز شهرداری تبريز و 
دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز

سازمان پاركها و فضای 
 سبز شهرداری تبريز

 ادامه دارد 16/10/1394
انجام پروژه مطالعاتي و فني باغ 

 آن موزه و اجرای نهايي

11 

دانشكده بهداشت 
دانشگاه علوم پزشكي 

طراحي  تبريز و دانشكده
اسالمي دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز

شكده بهداشت دانشگاه دان
 علوم پزشكي تبريز

 سال 5به مدت  30/3/1395

همكاری در زمينه ها ی انجام 
 مطالعات پژوهشي و فناوری

مشترک در زمينه توسعه دانش 
فني و انتقال فناوری، ارائه 
 خدمات علمي، نظارتي و

مشاوره ای در موضوعات 
نيازهای دانشكده ها، مرتبط با 

 يهای پژوهشانجام پروژه
 مشترک

12 

تفاهم نامه همكاری 
سازمان منطقه آزاد 

 ماكو صنعتي –تجاری 

و دانشگاه هنر اسالمي 
 تبريز

سازمان منطقه آزاد 
 ماكو صنعتي –تجاری 

 سال10به مدت  21/04/1395

 الملليبينراه اندازی مركز 
 های هنریتحقيقات و آفرينش

های و، توسعه همكاریماك
 با هنری و پژوهشي  –علمي 
 هنری و علمي مراكز ساير

 ... منطقه قفقاز كشورهای
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 الملليبین -1-8-2

 شرح تفاهم نامه تاريخ اتمام تاريخ شروع طرف مقابل تفاهم نامه عنوان تفاهم نامه رديف

1 

تفاهم نامه همكاری 
بين دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز و

IRCICA 

 

IRCICA 10/1/1393 01/03/1394 
 همكاری در برگزاری

المللي هنرها و نگره بينك
 صنايع دستي جهان اسالم

2 

تفاهم نامه همكاری 
دانشگاه هنر اسالمي 

باستان تبريز و موسسه
 شناسي آلمان

شناسي موسسه باستان 
 آلمان

 سال 5به مدت  15/07/1394

 های همكاری در زمينه

سنجي و علوم باستان
تانشناختي، باس باستان

شناسي، مرمت آثار 
مرتبط با  لومتاريخي و ع

 ايران شناسي و هنر ايراني

اسالمي؛ تبادل استاد و  –
تجارب  دانشجو، تبادل

علمي و فني؛ انتشارات 
های مشترک؛ همايش

 ... و مشترک

3 

تفاهم نامه همكاری 
دانشگاه هنر اسالمي 

تحقيقات  تبريز و مركز
دانشگاه و موسسه 
 آسورستارو ايتاليا

مركز تحقيقات دانشگاه و 
 آسورستارو ايتالياموسسه 

 1400تا سال  31/03/1395

مشترک در   همكاری
 های معماری،زمينه

بازسازی شهری و مقاوم 
 – هاسازی ساختمان

های تحقيقاتي فعاليت
مشترک بين اعضای 

هيأت علمي و دانشجويان 
 تبادل در – دانشگاه هر دو

های علمي، تجربيات زمينه
 ... تكنولوژيكي و امكانات و

4 

داد مشترک همكاری قرار
ميان وزارت علوم، 
و  تحقيقات و فناوری

موسسه تبادالت آكادميک 
 (DAAD) آلمان

موسسه تبادالت 
 آكادميک آلمان

(DAAD) 

 ادامه دارد 05/04/1395
دكتری  اعزام دانشجويان

برای استفاده از دوره های 
 ماهه به كشور آلمان 6-9

5 

تفاهم نامه همكاری 
دانشگاه هنر اسالمي 

ساپيينزا  بريز و دانشگاهت
 رم ايتاليا

 ادامه دارد 1395 دانشگاه ساپيينزا رم ايتاليا

های  همكاری در زمينه
معماری و مرمت، باستان 
شناسي و هنر؛ تبادل 

 ... استاد و دانشجو و

6 

اجرايي قرار  نامه توافق
داد جامع همكاری 
ميان دانشگاه ساپينزا 

دانشگاه  )ايتاليا( و رم
 -ي تبريز هنر اسالم

ريزی، برنامه بخش
طراحي و تكنولوژی 

ساپينزا رم و  دانشگاه
دانشكده طراحي 

اسالمي دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

 5 1395 دانشگاه ساپيينزا رم ايتاليا

آموزشي و علمي  همكاری
 های طراحيدر زمينه

محصول، طراحي مجازی 
بردن  و چند رسانه ای، باال

سطح ئميراث فرهنگي و 
ي، طراحي نمايشگاه، تاريخ

 طراحي طراحي داخلي و

 فضاهای عمومي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیفیت پژوهش -2

 كيفیت  ژپوهش





 

 

 

 عنوان شاخص  رديف گروه
 

 
1394  1393 

 
 نتیجه مقدار عددي  نتیجه مقدار عددي 

شي
ژوه

ح پ
طر

 

  تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده)داخلي(  1
= 

3 
= 0.50  0 

= 0 
 4  6  رح های پژوهشي تمام شده )داخلي(تعداد ط 

  اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده )داخلي(  2
= 

405،330،362 
= 135،110،121  274،781،105 

= 0 
 0  3  تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده )داخلي( 

  ه بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده )داخلي(اعتبار ريالي هزينه شد  3
= 

405،330،362 
= 6.35%  274،781،105 

= 4.43% 
 6،196،000،000  6،380،000،000  بودجه پژوهشي تخصيص يافته دانشگاه 

  تعداد طرح های پژوهشي تمام شده )داخلي(  4
= 

6 
= 0.07  4 

= 0.05 
 84  85  تعداد اعضاء هيئت علمي 

  تعداد طرح های پژوهشي تمام شده كاربردی)خارجي(  5
= 

6 
= 0.07  4 

= 0.05 
 84  85  تعداد اعضاء هيئت علمي 

  اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی)خارجي(  6
= 

2،805،320،246 
= 280،532،025  1،748،534،442 

= 83،263،545 
 21  10  همكاران طرح تعداد مجری و 

  درآمد باالسری دانشگاه از محل قراردادهای كاربردی)خارجي(  7
= 

219،667،619 
= 7.83%  111،343،292 

= 6.37% 
 1،748،534،442  2،805،320،246  اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی)خارجي( 

ن 
پايا امه

ن
 ها

  ستخرج از پايان نامه های تحصيالت تكميليتعداد مقاالت م  8
= 

5 
= 0.08  3 

= 0.04 
 78  62  تعداد كل پايان نامه های تحصيالت تكميلي دفاع شده 

ت
قاال

م
 

  (JCR-WOS-Scopusپژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي)–تعداد مقاالت چاپ شده علمي  9
= 

63 
= 0.74  54 

= 0.64 
 84  85  هيئت علميتعداد اعضاء  

  پژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي توسط اعضاء استاديار و به باال–تعداد مقاالت علمي  10
= 

33 
= 0.97  36 

= 1.44 
 25  34  تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال 

  انشجويان تحصيالت تكميليپژوهشي نمايه دار چاپ شده با مشاركت د–تعداد مقاالت علمي  11
= 

16 
= 0.47  13 

= 0.52 
 25  34  تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال 

  تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي  12
= 

489 
= 14.38  808 

= 32.32 
 25  34  تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال 

  (JCR-WOS-Scopusبا نمايه بين المللي )تعداد مقاالت چاپ شده   13
= 

9 
= 0.11  26 

= 0.31 
 84  85  تعداد اعضاء هئيت علمي 

  ( توسط اعضاء استاديار و به باالJCR-WOS-Scopusتعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي )  14
= 

8 
= 0.24  19 

= 0.76 
 25  34  باالتعداد اعضاء هئيت علمي استاديار و به  

 



 

 

 

 عنوان شاخص  رديف گروه
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 نتیجه مقدار عددي  نتیجه مقدار عددي  

شي
ژوه

ح پ
طر

 

  تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده)داخلي(  1
= 

0 
= 0  0 

= 0 

 4  8  تعداد طرح های پژوهشي تمام شده )داخلي( 

  ه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده )داخلي(اعتبار ريالي هزين  2
= 

657،800،381 
= 0  188،307،666 

= 0 
 0  0  تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده )داخلي( 

  اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده )داخلي(  3
= 

657،800،381 
= 10.64%  188،307،666 

= 5.38% 
 3،500،000،000  6،183،608،000  بودجه پژوهشي تخصيص يافته دانشگاه 

  تعداد طرح های پژوهشي تمام شده )داخلي(  4
= 

8 
= 0.09  4 

= 0.05 
 73  85  تعداد اعضاء هيئت علمي 

  تعداد طرح های پژوهشي تمام شده كاربردی)خارجي(  5
= 

8 
= 0.09  4 

= 0.05 
 73  85  تعداد اعضاء هيئت علمي 

  اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی)خارجي(  6
= 

584،169،444 
= 64،907،716  37،916،667 

= 6،319،445 
 6  9  تعداد مجری و همكاران طرح 

  جي(درآمد باالسری دانشگاه از محل قراردادهای كاربردی)خار  7
= 

26،054،722 
= 4.46%  1،895،833 

= 5% 
 37916667  584169444  اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی)خارجي( 

ن 
پايا امه

ن
 ها

  تعداد مقاالت مستخرج از پايان نامه های تحصيالت تكميلي  8
= 

1 
= 0.01  1 

= 0.01 
 73  92  تكميلي دفاع شدهتعداد كل پايان نامه های تحصيالت  

ت
قاال

م
 

  (JCR-WOS-Scopusپژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي)–تعداد مقاالت چاپ شده علمي  9
= 

41 
= 0.48  21 

= 0.29 
 73  85  تعداد اعضاء هيئت علمي 

  تاديار و به باالپژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي توسط اعضاء اس–تعداد مقاالت علمي  10
= 

25 
= 1.04  11 

= 0.79 
 14  24  تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال 

  پژوهشي نمايه دار چاپ شده با مشاركت دانشجويان تحصيالت تكميلي–تعداد مقاالت علمي  11
= 

9 
= 0.375  3 

= 0.214285714 
 14  24  تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال 

  تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي  12
= 

585 
= 24.375  507 

= 36.21428571 
 14  24  تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال 

  (JCR-WOS-Scopusتعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي )  13
= 

3 
= 0.04  7 

= 0.10 
 73  85  تعداد اعضاء هئيت علمي 

  ( توسط اعضاء استاديار و به باالJCR-WOS-Scopusتعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي )  14
= 

3 
= 0.13  3 

= 0.21 
 14  24  تعداد اعضاء هئيت علمي استاديار و به باال 

  



 

 

 

 عنوان شاخص  رديف گروه
 

 
1390  1389 

 
 

 نتیجه عدديمقدار  نتیجه مقدار عددي 

شي
ژوه

ح پ
طر

 

  تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده)داخلي(  1
= 

1 
= 1  0 

= 0 

 5  1  تعداد طرح های پژوهشي تمام شده )داخلي( 

  اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده )داخلي(  2
= 

50،000،000 
= 50،000،000  226،899،496 

= 0 
 0  1  تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده )داخلي( 

  اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده )داخلي(  3
= 

50،000،000 
= 1.00%  226،899،496 

= 14.18% 
 1،600،000،000  5،000،000،000  بودجه پژوهشي تخصيص يافته دانشگاه 

  تعداد طرح های پژوهشي تمام شده )داخلي(  4
= 

1 
= 0.02  5 

= 0.08 
 63  47  تعداد اعضاء هيئت علمي 

  تعداد طرح های پژوهشي تمام شده كاربردی)خارجي(  5
= 

1 
= 0.02  5 

= 0.08 
 63  47  تعداد اعضاء هيئت علمي 

  ابت قراردادهای كاربردی)خارجي(اعتبار ريالي جذب شده از ب  6
= 

971،043،341 
= 161،840،557  134،174،000 

= 22،362،333 
 6  6  تعداد مجری و همكاران طرح 

  درآمد باالسری دانشگاه از محل قراردادهای كاربردی)خارجي(  7
= 

48،552،167 
= 5%  6،708،700 

= 5% 
 134174000  971043341  ردادهای كاربردی)خارجي(اعتبار ريالي جذب شده از بابت قرا 

ن 
پايا امه

ن
 ها

  تعداد مقاالت مستخرج از پايان نامه های تحصيالت تكميلي  8
= 

0 
= 0  0 

= 0 
 40  76  تعداد كل پايان نامه های تحصيالت تكميلي دفاع شده 

ت
قاال

م
 

  (JCR-WOS-Scopusمايه دار بين المللي)پژوهشي و مقاالت ن–تعداد مقاالت چاپ شده علمي  9
= 

19 
= 0.40  15 

= 0.24 
 63  47  تعداد اعضاء هيئت علمي 

  پژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي توسط اعضاء استاديار و به باال–تعداد مقاالت علمي  10
= 

9 
= 0.64  8 

= 0.67 
 12  14  تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال 

  پژوهشي نمايه دار چاپ شده با مشاركت دانشجويان تحصيالت تكميلي–تعداد مقاالت علمي  11
= 

5 
= 0.357142857  3 

= 0.25 
 12  14  تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال 

  تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي  12
= 

331 
= 23.64285714  237 

= 19.75 
 12  14  تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال 

  (JCR-WOS-Scopusتعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي )  13
= 

7 
= 0.15  4 

= 0.06 
 63  47  تعداد اعضاء هئيت علمي 

  ء استاديار و به باال( توسط اعضاJCR-WOS-Scopusتعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي )  14
= 

6 
= 0.43  3 

= 0.25 
 12  14  تعداد اعضاء هئيت علمي استاديار و به باال 

 
  



 

 

 

 عنوان شاخص  رديف گروه
 

 
1388  1387 

 
 نتیجه مقدار عددي  نتیجه مقدار عددي 

شي
ژوه

ح پ
طر

 

  تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده)داخلي(  1
= 

0 
= 0  0 

= 0 

 1  3  تعداد طرح های پژوهشي تمام شده )داخلي( 

  اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده )داخلي(  2
= 

149،810،060 
= 0  49،715،700 

= 0 
 0  0  تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده )داخلي( 

  ي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده )داخلي(اعتبار ريال  3
= 

149،810،060 
= 4.60%  49،715،700 

= 5.95% 
 835،600،000  3،254،000،000  بودجه پژوهشي تخصيص يافته دانشگاه 

  تعداد طرح های پژوهشي تمام شده )داخلي(  4
= 

3 
= 0.07  1 

= 0.03 
 29  44  لميتعداد اعضاء هيئت ع 

  تعداد طرح های پژوهشي تمام شده كاربردی)خارجي(  5
= 

3 
= 0.07  1 

= 0.03 
 29  44  تعداد اعضاء هيئت علمي 

  اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی)خارجي(  6
= 

181،460،000 
= 45،365،000  191،100،000 

= 47،775،000 
 4  4  و همكاران طرح تعداد مجری 

  درآمد باالسری دانشگاه از محل قراردادهای كاربردی)خارجي(  7
= 

9،073،000 
= 5%  10،110،000 

= 5.29% 
 191100000  181460000  اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی)خارجي( 

ن 
پايا امه

ن
 ها

  نامه های تحصيالت تكميلي تعداد مقاالت مستخرج از پايان  8
= 

0 
= 0  0 

= 0 
 28  24  تعداد كل پايان نامه های تحصيالت تكميلي دفاع شده 

ت
قاال

م
 

  (JCR-WOS-Scopusپژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي)–تعداد مقاالت چاپ شده علمي  9
= 

7 
= 0.16  1 

= 0.03 
 29  44  تعداد اعضاء هيئت علمي 

  پژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي توسط اعضاء استاديار و به باال–تعداد مقاالت علمي  10
= 

3 
= 0.33  1 

= 0.17 
 6  9  تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال 

  پژوهشي نمايه دار چاپ شده با مشاركت دانشجويان تحصيالت تكميلي–تعداد مقاالت علمي  11
= 

2 
= 0.222222222  0 

= 0 
 6  9  تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال 

  تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي  12
= 

94 
= 10.44444444  0 

= 0 
 6  9  تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال 

  (JCR-WOS-Scopusتعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي )  13
= 

0 
= 0  0 

= 0 
 29  44  تعداد اعضاء هئيت علمي 

  ( توسط اعضاء استاديار و به باالJCR-WOS-Scopusتعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي )  14
= 

1 
= 0.11  1 

= 0.17 
 6  9  تعداد اعضاء هئيت علمي استاديار و به باال 

 

 



 

 

 

 اخصعنوان ش  رديف روه
 

 
1386  1385 

 
 

 نتیجه مقدار عددي  نتیجه مقدار عددي 

شي
ژوه

ح پ
طر

 

  تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده)داخلي(  1
= 

0 
= 0  0 

= 0 

 2  1  تعداد طرح های پژوهشي تمام شده )داخلي( 

  شده )داخلي( اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام  2
= 

35،000،000 
= 0  76،470،000 

= 0 
 0  0  تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده )داخلي( 

  اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده )داخلي(  3
= 

35،000،000 
= 0.96%  76،470،000 

= 4.28% 
 1،787،175،000  3،650،000،000  فته دانشگاهبودجه پژوهشي تخصيص يا 

  تعداد طرح های پژوهشي تمام شده )داخلي(  4
= 

1 
= 0.05  2 

= 0.08 
 26  21  تعداد اعضاء هيئت علمي 

  تعداد طرح های پژوهشي تمام شده كاربردی)خارجي(  5
= 

1 
= 0.05  2 

= 0.08 
 26  21  تعداد اعضاء هيئت علمي 

  اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی)خارجي(  6
= 

14،250،000 
= 570،000  100،800،000 

= 4،032،000 
 25  25  تعداد مجری و همكاران طرح 

  درآمد باالسری دانشگاه از محل قراردادهای كاربردی)خارجي(  7
= 

1،425،000 
= 10%  10،080،000 

= 10% 
 100800000  14250000  اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی)خارجي( 

ن 
پايا امه

ن
 ها

  تعداد مقاالت مستخرج از پايان نامه های تحصيالت تكميلي  8
= 

0 
= 0  0 

= 0 
 0  14  تعداد كل پايان نامه های تحصيالت تكميلي دفاع شده 

ت
قاال

م
 

  (JCR-WOS-Scopusپژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي)–ت چاپ شده علميتعداد مقاال  9
= 

2 
= 0.10  4 

= 0.15 
 26  21  تعداد اعضاء هيئت علمي 

  پژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي توسط اعضاء استاديار و به باال–تعداد مقاالت علمي  10
= 

2 
= 0.4  3 

= 0.75 
 4  5  هيئت علمي استاديار و به باال تعداد اعضاء 

  پژوهشي نمايه دار چاپ شده با مشاركت دانشجويان تحصيالت تكميلي–تعداد مقاالت علمي  11
= 

0 
= 0  0 

= 0 
 4  5  تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال 

  تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي  12
= 

0 
= 0  0 

= 0 
 4  5  داد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باالتع 

  (JCR-WOS-Scopusتعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي )  13
= 

1 
= 0.05  0 

= 0 
 26  21  تعداد اعضاء هئيت علمي 

  و به باال( توسط اعضاء استاديار JCR-WOS-Scopusتعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي )  14
= 

1 
= 0.2  0 

= 0 
 4  5  تعداد اعضاء هئيت علمي استاديار و به باال 
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 شناسناهم علمي دااگشنه

 پژوهشگران نمونه دانشگاه -3
 

 

 نام و نام خانوادگي سال نام و نام خانوادگي سال

1386 
 دكتر

 مينو قره بگلو 

 

1391 
 دكتر 

 مسعود باقرزاده كثيری

 

1387 
 دكتر

 محمدتقي پيربابائي

 

1392 
 دكتر

 آجورلوبهرام  

 

1388 
 دكتر

 علي وندشعاری 

 

1393 
 دكتر

 مينو قره بگلو 

 

1389 
 دكتر

 مازيار آصفي 

 

1394 
 دكتر

 د نژادابراهيمياح 

 

1390 
 دكتر

 مهدی محمدزاده 

 

1395 
 دكتر 

 مازيار آصفي 

 
 

  

http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=3&BasesID=12
http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=1&BasesID=12


 

 

 

194 

 

 دانشگاه کسب شده افتخارات -4
 

 1394در سال  ISCتوسط ها و موسسات پژوهشي ايران بندي دانشگاهاول در رتبه کسب رتبه

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
علمي دانشکده معماري و شهرسازيشناسنامه 

 شناسناهم علمي

 زی دادکشنه معماری و شهرسا

(1395- 1378) 
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 شناسناهم علمي دادکشنه معماری و شهرسازی 

 اعضاء هیأت علمي  لیست -1

 باشد(به ترتیب حروف الفبا مي )لیست اعضا

 نام و نام خانوادگي  رتبه علمي نام و نام خانوادگي  رتبه علمي

 استاديار

 

 مربي آخوندی فرهاد

 

 سميه كياصدری

 دانشیار

 

 استاديار مازيار آصفي

 

 غفاری عباس

 استاديار

 

 استاديار باللي اسكويي آزيتا

 

 مينو بگلوقره 

 مربي

 

 استاديار هاشمي محمدعليبني

 

 ليال مدقالچي

 مربي

 

 مربي بيتي حامد

 

 آيدا ملكي گاوگاني

 مربي

 

 استاديار باقر پورجواداصل

 

 ميرغالمي مرتضي

 دانشیار

 

 مربي محمدتقي پيربابايي

 

 نارنگي مهدی

 استاديار

 

 استاديار حق پرست فرزين

 

 احد نژادابراهيمي

 مربي

 

 استاديار مجتبي روشن

 

 وحيد وحدت طلب مسعود

 استاديار

 

 استاديار ياسر شهبازی

 

 پور پريساهاشم
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 هاي برگزار شده همایش -2
 

 

 
 

  عنوان همايش:

 ماندگار تيهو يخيتار يبناها

 

 

 

 مليسطح برگزاری: 

 29/01/1386تاريخ برگزاری: 

 

 
 

  عنوان همايش:

و شهرسازي  اولین همايش معماري
 )مفاهیم و نظريه ها( اسالمي

 

 مليسطح برگزاری: 

 21/02/1390تاريخ برگزاری: 
 

 
 

 : نشستعنوان 

برداري رويکردهاي نوين حفاظت و بهره

 هاي تاريخي تبريزاز خانه
  

 ملي سطح برگزاری:

 1391/ 25/03 تاريخ برگزاری:

 

 
 

 عنوان همايش: 

و  درسهايي از زلزله ارسباران، امداد

 بازسازي پس از زلزله
 

 ايمنطقه سطح برگزاری:

 07/09/1391 :تاريخ برگزاری
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 شناسناهم علمي دادکشنه معماری و شهرسازی 

 

 

 
 

 : نشستعنوان 

نشست تخصصي معماري معاصر ايران و 
 ژاپن

 

 
 

 ملي سطح برگزاری:

 14/08/1392 تاريخ برگزاری:

 

 
 

 : همايشعنوان 

 يو شهرساز يمعمار يمل شيهما نیدوم
 معاصر( يایدن تا کاربرد در هي)از نظر ياسالم

 
 ملي سطح برگزاری:

 06/09/1392 تاريخ برگزاری:

 

 
 

 : همايشعنوان 

 يهاسازه يسازدو روزه مقاوم وميسمپوز
 (يسازدر مقاوم نينو يهاي)تکنولوژي خيتار

 
 

  

 يداخل يالمللنیب سطح برگزاری:

 1395/ 05/03 تاريخ برگزاری:

 

 
 

  عنوان همايش:

للي مرمت المنخستین کنفرانس بین
 سازي بناهاي تاريخي معماري و مقاوم

 
 

 

 يداخل يالمللنیب سطح برگزاری:

 24/07/1395تاريخ برگزاری: 
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. 

 

 

 : سمپوزيومعنوان 

سمپوزيوم و کارگاه روند تحلیل و طراحي 
 اي معمارانه شهرياهفض

 
 

 ملي سطح برگزاری:

 22/08/1395 تاريخ برگزاری:
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 شناسناهم علمي دادکشنه معماری و شهرسازی 

 

 وهشيهاي پژعناوین طرح -3

 هاي خارجي )کاربردي(طرح -3-1
 

  تمام شده 

 تاريخ پايان طرف قرارداد مجري طرح عنوان طرح
پايگاه اطالع رساني موزة مجازی  (Web siteراه اندازی )»

شهر تبريز شامل نرم افزارهای شبيه سازی شده از آثار و 
ابنيه تاريخي اين شهر شامل سه مجموعه صاحب 

 ه و مجموعه مسجد كبوداد،مجموعه سيد حمزآب

 مهندس
 فرهاد نوری ذكريا

سازمان مديريت و برنامه
 ريزی كشور

1382 

مطالعه و تهيه طرح جامع گردشگری استان 
 آذربايجان غربي

دكتر مسعود وحيد 
 وحدت طلب

سازمان ايرانگردی و 
 جهانگردی استان آ.غربي

1382 

 دكتر عباس غفاری ارائه دروس مختلف در سيستم اينترنت
سازمان مديريت و برنامه 

 ريزی كشور
1382 

پايگاه اطالع رساني موزة  (Web siteراه اندازی )
مجازی شهر تبريز شامل نرم افزارهای شبيه 

سازی شده از آثار و ابنيه تاريخي اين شهر شامل 
های دانشكده معماری، مجموعه سه مجموعه خانه

 دانشكده هنرهای كاربردی و كاخ شهرداری تبريز

 هندس م
 فرزاد پوررحيميان

سازمان مديريت و برنامه
 ريزی كشور

1382 

مطالعه و طراحي طرح جامع گردشگری استان 
 آذربايجان شرقي

 دكتر 
 عباس غفاری

سازمان ايرانگردی و 
جهانگردی استان 

 آ.شرقي
1384 

 پروژة رفع آلودگي صوتي
 دكتر 

 عباس غفاری
شركت پااليش نفت 

 تبريز
1384 

 موزه مجازی آذربايجان راه اندازی
 مهندس

 فرزاد پوررحيميان

معاونت طرح و توسعه 
وزارت علوم، تحقيقات و 

 فناوری
1385 

 ارزيابي دروني گروه معماری
 مهندس

 رديس عليزادهپ

سازمان سنجش و 
 آموزش كشور

1385 

بررسي نحوه و روندهای آموزش رشته چندرسانه 
 ای در دانشگاههای متفاوت كشورهای مختلف و

 امكان سنجي برای اجرا در ايران

 مهندس
 فرزاد پوررحيميان

سازمان مديريت و برنامه
 ريزی كشور

1386 

واحد مسكوني روستايي  120مطالعات نظری و ميداني تعداد 
روستای استان و ارايه احكام و الزامات طراحي معماری  40در 

 و ارايه الگوهای غالب در استان آذربايجان شرقي

 دكتر 
 يرباباييپتقي محمد

بنياد مسكن انقالب 
 .شاسالمي استان آ

1387 
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 تاريخ پايان طرف قرارداد مجري طرح عنوان طرح

 طرح ساماندهي خيابان تربيت تبريز
 دكتر 

 بهادر زماني

سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع 

دستي، گردشگری 
 .شاستان آ

1388 

ارزيابي مطالعات و تهيه الگوها و ضوابط و 
كميلي معماری مسكن روستايي احكام ت

 استان آذربايجان شرقي

 دكتر
 محمدتقي پيربابايي

بنياد مسكن انقالب 
 .شاسالمي استان آ

1388 

انجام خدمات مهندسي مشاور مرحله 
سوم)نظارت عاليه و مقيم( مرمت و بهسازی 

 يادمان مقبره الشعرا و توسعه شمالي

 دكتر 
 فرزين حق پرست

اداره كل فرهنگ و 
 اسالمي استان ارشاد

 .شآ
1390 

نظارت مشاور مادر بر نحوه اجرای طرح 
 ويژه مسكن روستايي

 دكتر محمد باقری
بنياد مسكن انقالب 

 .شاسالمي استان آ
1391 

آموزش ساكنين محالت سكونتگاههای غير رسمي 
 مورد 30های فرسوده شهری به تعداد و بافت

 دكتر
 احد نژادابراهيمي 

اداره كل راه و 
 .شآ استان ازیشهرس

1394 

 ميانه مطالعات مرمت پل دختر
 دكتر

 احد نژادابراهيمي 

سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع 

دستي و گردشگری 
 .شآ استان

1394 

 مطالعات مرمت بقعه شيخ شهاب الدين اهری
 دكتر

 احد نژادابراهيمي 

سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع 

دستي و گردشگری 
 .شآ استان

1394 

برررسي الگوهای طراحي مدارس مقطع مطالعه و 
كالس مقطع  18متوسطه شهر تبريز و طراحي 

متوسطه)دوره دوم( در محوطه باغ اخوان)خانه 
 تاريخي كالنتری( در شهر تبريز

 دكتر
 بگلومينو قره 

سازمان نوسازی 
 .شآ مدارس استان

1394 

مطالعات طرح محتوايي و ارايه مطالعات اوليه مرتبط 
 خلي موزه فرشبا معماری دا

 دكتر
 مازيار آصفي 

سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع 

دستي و گردشگری 
 .شآ استان

1394 

طرح راهبردی مديريت حفاظت و ساماندهي ميراث 
 جهاني مجموعه بازار تاريخي تبريز

 دكتر
 مرتضي ميرغالمي

سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع 

دستي، گردشگری 
 .شآ استان

1395 
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 در حال اجرا

 تاريخ شروع طرف قرارداد مجري طرح عنوان طرح

بررسي تاثير ساختار كالبدی محالت بر امنيت 

اجتماعي و كاهش جرائم و سرقت از منازل: مقايسه 

 تطبيقي دو محله نارمک و نازی آباد در تهران

مرتضي  دكتر

 ميرغالمي

صندوق حمايت از 

پژوهشگران و فناوران 

 كشور

1392 

 آذربايجان شرقيطرح احداث باغ موزه 
آزيتا باللي  دكتر

 اسكويي

سازمان پاركها و فضای 

 سبز شهرداری تبريز
1393 

مطالعات معماری داخلي و تهيه طراحي معماری 

 داخلي موزه فرش تبريز
 مازيار آصفي دكتر

سازمان ميراث فرهنگي، 

صنايع دستي، گردشگری 

 آذربايجان

1394 

طرح عملياتي و اجرايي كنترل صدا در 
سازی و آزمايشگاه های اتاق كنترل بنزينختمانسا

 پااليشگاه تبريز
 1395 شركت پااليش نفت تبريز دكتر عباس غفاری
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 هاي پژوهشي داخليطرح -3-2
 

 هتمام شد

 تاريخ پايان طرف قرارداد مجري طرح عنوان طرح

 گونه شناسايي مسكن تبريز
مهندس 

 محمدرضا شيرازی
دانشگاه هنر 
 زاسالمي تبري

1381 

بررسي معماری معاصر تبريز ت بناهای مهم مذهبي )مساجد( 
 بنای مهم 15معرفي 

دكتر مسعود وحيد 
 وحدت طلب

دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1382 

 پريسا هاشم پور عوامل طبيعي موثر در استقرار شهر پايدارتاريخي تبريز
دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1386 

وب سايت جديد دانشگاه مقايسه و طراحي  -ارزيابي 
 هنر اسالمي تبريز

 دكتر مازيار آصفي
دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1387 

مطالعه و ارزيابي چگونگي مقاوم سازی ساختمان كتابخانه 
 مركزی و مركز كامپيوتر دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 دكتر مازيار آصفي
دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1388 

ارخانه های صنعتي در دوره شناخت شكل گيری و ساخت ك
 پهلوی اول درتبريز

مهندس مهدی 
 نارنگي

دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1388 

ارزيابي حس مكان در مجتمع های مسكوني معاصر، مورد 
 پژوهي در شهر جديد سهند

 دكتر محمد باقری
دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1390 

و طرح مطالعات و پژوهش برای ارائه الگوی طرح مرمت 
بازسازی خانه های تاريخي تبريز )مطالعه موردی خانه 

 تاريخي صدقياني(

دكتر احد 
 نژادابراهيمي

دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1392 

ارزيابي و مستند نگاری فعاليتهای مرمت و احيای مجموعه 
 كارخانه چرمسازی خسروی

مهندس مهدی 
 نارنگي

دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1392 

ی بر كيفيت وضوح گفتار در ابنيه مذهبي نمونه رفتارآينه كار
 موردی: مقبره سيد حمزه تبريز

 دكتر عباس غفاری
دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1394 

ارزيابي تأثير فناوری های ديجيتال در آموزش طراحي 
 معماری

 دكتر مازيار آصفي
دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1394 

 نيتبيين مدل راهبردی شهر اسالمي ت ايرا
دكتر آزيتا باللي 

 اسكويي
دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1395 

ارزيابي وضعيت و ارائه راهبرد برای ايجاد انگيزش در 
 93الي91دانشجويان ارشد رشته معماری اسالمي ورودی 

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز

دكتر پريسا هاشم
 پور

دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1395 

و نور قرمز در آرايه های  بررسي جايگاه و اهميت رنگ
معماری )نمونه های مورد مطالعه:  ارسي های خانه های 

 آذربايجان( ۀتاريخي منطق

دكتر مسعود وحيد 
 وحدت طلب

دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1395 
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 در حال اجرا

 تاريخ شروع طرف قرارداد مجري طرح عنوان طرح

نه موردی: پديدارشناسي وقف در فرهنگ معماری تبريز؛ نمو
 مجموعه های وقفي مظفريه و نصريه

محمدتقي دكتر 
 پيربابايي

دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1388 

شرح و نقد رويكرد های صاحب نظران معاصر در تبين 
 معماری اسالمي ايران

سميه  مهندس
 كياصدری

دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1391 

استفاده از  های انرژی با مدل سازی و تحليل خطي جمع كننده
 غشايي چند اليه مسطح هوشمندة ساز

 ياسر شهبازی دكتر
دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1393 

 احد نژادابراهيمي دكتر اصالت سازه و  ساختار در حفاظت بناهای تاريخي
دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1393 

تاريخي با  -مطالعه توسعه ميان افزا در مجموعه های شهری
نمونه موردی دانشكده معماری و رويكرد حفاظت )

 شهرسازی دانشگاه هنر اسالمي تبريز(

محمدعلي مهندس 
 بني هاشمي ويجويه

دانشگاه هنر 
 اسالمي تبريز

1394 
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 مقاالت ارائه شده در نشریات معتبر داخلي و خارجي  -4

 تاريخ عنوان نشريه عنوان مقاله
رتبه 
 نشريه

 مولفین

وقف؛ ميراث  ات وقفعمارت قيصريه اصفهان و مالحظ

 جاويدان

 -علمي 1382

 تخصصي

محمد باقر 

 كبيرصابر

بازخواني ميدان صاحب آباد از روی تصاوير 

)از  شاردن و مطراقچي بر اساس متون تاريخي

 شكل گيری تا دوره صفويه(

 -علمي  1385 هنرهای زيبا

 پژوهشي

 احد نژادابراهيمي

ثير های صنعتي و تامطالعه آلودگي صوتي در محيط

 ها بر آنچيدمان تاسيسات و ساختمان

 -علمي 1385 فرآيند نو

 تخصصي

 عباس غفاری

 ابوالفضل توتونچي

 پورمحمدیمرتضي

فصلنامه علمي  تصوير متن به روايت كودكان

 پژوهشي سه عالمه

 -علمي  1385

 پژوهشي

 مينو قره بگلو

Children's interaction with urban play 

spaces in Tabriz, Iran 

Visual Studeis 1386 ISI مينو قره بگلو 

فصلنامه آسمان  اینقش هوش مصنوعي در هنر چندرسانه

 خيال

 -علمي 1388

 تخصصي

 مازيار آصفي

 -علمي  1388 هنرهای زيبا بررسي مباني طراحي محصوالت مدوالر

 پژوهشي

 پيرباباييمحمدتقي

 بابک امرايي

زيبا: معماری هنرهای یعوامل موثر بر مطلوبيت فضای كار ادار

 و شهرسازی

 -علمي  1388

 پژوهشي

 يرباباييپمحمدتقي

 مرتضي ملكي

مالحضات فرهنگي در شكل دهي به نماهای شهری با 

 تكيه بر ساختار نماهای شهری ايراني در دوران اسالمي

 -علمي  1389 نشريه هويت شهر

 پژوهشي

 بهادر زماني

 اسالم كرمي

سكونت اجتماعي در  تعلق جمعي به مكان، تحقق

 محله سنتي

 -علمي  1390 باغ نظر

 پژوهشي

 يرباباييپمحمدتقي

 حسن سجادزاده

نارضايتي از مكان پيرامون بافتهای بازسازی شده؛ 
 نمونه موردی: بافت مسكوني پيرامون خيابان

 تهران« شهيد نواب صفوی»

 1390 مديريت شهری
 -علمي 

 پژوهشي
 پيرباباييمحمدتقي

 اسالم كرمي

Iranian New Towns and their Urban 
Management Issues: A critical review of 
influential actors and factors 

Cities 1390 ISI بهادر زماني 

Parallel modernization and self-colonization: 
Urban evolution and practices in Bangkok and 
Tehran 

Cities 1390 ISI يرغالميمرتضي م 

The Creation of Sustainable Architecture by use 
of Transformable Intelligent Building Skins 

International 
Journal of Civil 

and Environmental 
Engineering 2012 

1390 
 الملليبين

 خارجي
 مازيار آصفي

Revitalization-based Architectural Heritage 
Conservation(Case Study of Revitalization of 
introverted residential type in Iran's historical-
cultural urban fabrics) 

Journal of Basic 
and Applied 

Scientific Research 
1391 ISI 

 علي رضا رازقي
 پيرباباييمحمدتقي
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رتبه  تاريخ عنوان نشريه عنوان مقاله
 نشريه

 مولفین

Parallel modernization and self-colonization: Urban 
evolution and practices in Bangkok and Tehran 

Cities 1390 ISI مرتضي ميرغالمي 

The Creation of Sustainable Architecture by use 
of Transformable Intelligent Building Skins 

International 
Journal of Civil and 

Environmental 
Engineering 2012 

 الملليبين 1390
 خارجي

 مازيار آصفي

Revitalization-based Architectural Heritage 
Conservation(Case Study of Revitalization of 
introverted residential type in Iran's historical-
cultural urban fabrics) 

Journal of Basic 
and Applied 

Scientific Research 

1391 ISI علي رضا رازقي 
 پيرباباييمحمدتقي

From Traditional Mahallehs to Modern 
Neighborhoods: The Case of Narmak, Tehran 

Comparative 
Studies of South 
Asia, Africa and 
the Middle Ease 

1391 scopous مرتضي ميرغالمي 

در معماری و تعامل آن های نوين های فناوریچالش
 های معماری اسالمي ايرانبا ارزش

 -علمي  1391 باغ نظر
 پژوهشي

 مازيار آصفي
 الناز ايماني

ارزيابي جايگاه الگوهای بومي در برنامه های 
 ساخت و ساز مسكن روستايي

 -علمي  1391 مديريت شهری
 پژوهشي

 حامد بيتي

فصلنامه مطالعات  الميتبيين ابعاد و مولفه های تاب آوری شهرهای اس
 شهر ايراني اسالمي

 -علمي  1391
 پژوهشي

 فرزادبهتاش محمدرضا
 محمدتقي پيربابايي

گيری از مفاهيم آموزش از ديدگاه اسالم، در بهره
 طراحي و مكان يابي اجزای عملكردی دانشگاه ها

 -علمي 1391 كتاب ماه هنر
 تخصصي

 نويد خالقي مقدم

ي در ايران مطالعه مقاوم سازی گنبدهای تاريخ
سازی گنبد سلطانيه به وسيله حلقي مقاومموردی: 

 بتني

مقاوم سازی و 
 بهسازی صنعت

 -علمي 1391
 تخصصي

 فهيمه شهيری مهراباد
 احد نژادابراهيمي

های تاريخي فرهنگي در نقش و جايگاه مجموعه
توسعه محله مطالعه موردی: دانشكده معماری و 

 ي تبريزشهرسازی دانشگاه هنر اسالم

جستارهای 
 شهرسازی

 -علمي 1391
 تخصصي

 احد نژادابراهيمي

مسكن و محيط  ارتقای كيفي خانه با عنصر خيرخواهي
 روستا

 -علمي  1391
 پژوهشي

 پريسا هاشم پور
 محمدعلي كي نژاد

معماری و شهرسازی  فرآيند رخداد معنا در فضای شهری
 آرمان شهر

 -علمي  1391
 پژوهشي

 يمحمدتقي پيرباباي

Impacts Of Climate On Genesis Of Vernacular 
Architecture Of Different Parts Of Iran: Case Study 
Of Cold And Dry Azerbaijan – Iran 

Alam Cipta, 
International 
Journal On 
Sustainable 

Tropical Design 
Research And 

Practice 

1392 ISC احد نژادابراهيمي 

سي شهری و نقش آن در خوانايي و شنتاسايي شنانشانه

 آبتاد تهرانمطالعه موردی: محله نازی محيتط
 1392 نقش جهان

 -علمي 

 پژوهشي
 مرتضي ميرغالمي

Impacts Of Urban Passages On Formation Of 

Iranian Bazaars: Case Study Of The Historic 

Bazaar Of Tabriz 

International 

Journal of 

Architectural 

Research 
1392 

 -علمي 

 پژوهشي
 احد نژادابراهيمي
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رتبه  تاريخ عنوان نشريه عنوان مقاله

 نشريه

 مولفین

كودک با مكان در فضای باز  ارتقای تعامل

 های مسكونيمجتمع

 -هنرهای زيبا

 معماری و شهرسازی

 -علمي  1392

 پژوهشي

 مينو قره بگلو

ه های تاب رزيابي و تحليل ابعاد و مولفا

 آوری كالن شهر تبريز

-هنرهای زيبا

 معماری و شهرسازی

 -علمي  1392

 پژوهشي

 محمدرضا فرزادبهتاش

 نژادمحمدعلي كي

 محمدتقي پيربابايي
The impact of digital architecture on cityscape International Journal 

of Architectural 

Engineering & 

Urban Planning 

 -ي علم 1392

 پژوهشي

 مرتضي ميرغالمي

Introversion and Its Role in Iranian Architecture 

and Urbanism genesis and development 

International 

Research Journal of 

Applied and Basic 

Sciences 

1392 ISC احد نژادابراهيمي 

Predicting the buckling load of smart multilayer 

columns using soft computing tools 

Smart Structures 

and Systems 
1392 ISI ياسر شهبازی 

Domè S Internal Decorative Elements In Persian 

Architecture  Case Study: Yazdi-Bandi 

Alam Cipta,Alam 

Cipta, International 

Journal On 

Sustainable Tropical 

Design Research 

And Practice 

1392 ISC احد نژادابراهيمي 

 مرتضي علي آبادی

 سولماز آقائي

اجتماعي در حفاظت  یهاعلل بروز تعارض

 از ميراث معماری

 -علمي  1392 شهر ايراني اسالمي

 پژوهشي

 محمدتقي پيربابايي

New proposal for a retractable roof over a 

courtyard in Tabriz Islamic Art University 

International 

Journal of 

Architectural 

Engineering & 

Urban Planning 

 -علمي  1392

 پژوهشي

 مازيار آصفي

فصلنامه مطالعات  مفاهيم فضای شهری در شهر اسالمي

 شهر ايراني اسالمي

 -علمي  1392

 پژوهشي

 حسن سجادزاده

 محمدتقي پيربابايي

ثار ارزش و ارتباط آن با رويكرد مداخله در آ

 تاريخي -فرهنگي 

 -علمي  1392 مرمت معماری ايران

 پژوهشي

 احد نژادابراهيمي

های نظری حفاظت و نگهداری از خانه های الگوواره

 تاريخي در ايران -فرهنگي

 -علمي 1392 مرمت و پژوهش

 تخصصي

 احد نژادابراهيمي

نقش سازماندهي فضايي و ادراكي خيابان در 

 احساس امنيت عابرين

 -علمي  1392 شهرهويت 

 پژوهشي

 محمدتقي پيربابايي

حصار نجف قلي خان و شكل گيری و 
 توسعه تبريز در عهد قاجار

 1393 بررسي نوين تاريخي
 -علمي

 تخصصي
 احد نژادابراهيمي

زيبايي شناسي خويشتن خواه؛ نقش سرشت 
 مشترک زيستي در داوری زيبايي

 1393 صفه
 -علمي 

 پژوهشي
مسعود وحيد 
 وحدت طلب
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 تاريخ عنوان نشريه عنوان مقاله
رتبه 
 نشريه

 مولفین

Spatial configuration of Karavansara in Iranian 
architecture and its effect on space quality and 
needs of users, case study: Karavansara of 
Zeinedin 

Cienc Tec 
Vitivinic 

1393 ISI مرتضي ميرغالمي 
 پور پريسا هاشم

 افشين پيش بين
Parametric Design pattern Language and 
Geometric Patterns in Historical Domes in Persian 
Architecture 

Cienc Tec 
Vitivinic 

1393 ISI احد نژادابراهيمي 
 مينو قره بگلو

 مرتضي علي آبادی
Typology of Cognitive Research Methods in 
Urban Design Studies 

Cienc Tec 
Vitivinic 

1393 ISI محمدتقي پيربابايي 
 مينو قره بگلو
 زهرا علي نام

a new nature-Inspired design method for 
adaptable and complex architecture 

Cienc Tec 
Vitivinic 

1393 ISI مازيار آصفي 

A proposal for an interactive architechural design 
approach inspired by industrial design(DCC) 

Cienc Tec 
Vitivinic 

1393 ISI مازيار آصفي 

Iran mimarisi ve sehirciligi sabah ulkesi 1393 الملليبين 
 خارجي

 احد نژادابراهيمي

ارتقای بهسازی ميراث كالبدی، در حوزه فني و مرمت 
 معماری با رويكرد تفاهم بخشي دوديدگاه

العاتي فصل نامه مط
 شهر ايراني اسالمي

 -علمي  1393
 پژوهشي

 مازيار آصفي

تحليل سامانه حمل و نقل اتوبوس های تندرو شهری 
(BRT و سنجش تحوالت و تاثيرات اجتماعي و )

اقتصادی ناشي از آن بر حوزه های پيرامون در كالنشهر 
 تبريز

جغرافيا و برنامه 
 ريزی

 -علمي  1393
 پژوهشي

 حامد بيتي

The Role of Mathematics and Geometry in 
Formation of   Persian Architecture 

Asian Culture and 
History 

 الملليبين 1393
 خارجي

 احد نژادابراهيمي
 مرتضي علي آبادی

رابطه اخالق و فناوری در معماری برای جامعه 
 اسالمي

پژوهش های 
 معماری اسالمي

 -علمي  1393
 پژوهشي

 هيمياحد نژادابرا
 فرشچيان اميرحسين

 -علمي  1393 هويت شهر مندی زنان از پارک های بانوانسنجش رضايت
 پژوهشي

 مرتضي ميرغالمي

يابي و شناخت عوامل دگرگون ساز روح معماری ريشه
 گذشته ايران در گذر زمان، اصالت گذشته، تازگي اكنون

 -علمي  1393 هويت شهر
 پژوهشي

 مازيار آصفي

 صدر از تبريز شهر توسعه و یگير روند شكل
 قاجار ظهور تا اسالم

فصلنامه علمي، 
آموزشي و پژوهشي 

 پژوهش هنر

 -علمي 1393
 تخصصي

 احد نژادابراهيمي

بازسازی تصوری مجموعه عمارت مظفريه تبريز 
 )مسجد كبود( بر اساس اسناد و متون تاريخي

فصلنامه علمي، 
آموزشي و پژوهشي 

 پژوهش هنر

 -علمي 1393
 صيتخص

 فرزين حق پرست
 احد نژادابراهيمي

 های قاجاری تبريز شفافيت در معماری خانه

فصلنامه علمي، 
آموزشي و پژوهشي 

 پژوهش هنر
1393 

 -علمي
 تخصصي

 محمدتقي پيربابايي
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رتبه  تاريخ عنوان نشريه عنوان مقاله
 نشريه

 مولفین

ي، فصلنامه علم ای تبريز در دوران قاجار بافت شهری و محله
آموزشي و پژوهشي 

 پژوهش هنر

 -علمي 1393
 تخصصي

سميه صدری 
 كيا

در تأمين آسايش صوتي  تأثير طراحي آكوستيكي
 های مسكوني شهر تهراندرآپارتمان

نشريه معماری، 
طراحي و برنامه ريزی 

 آرمان شهر

 -علمي  1393
 پژوهشي

شهال غفاری 
 جباری

Regenerating the"Creative Place" :A new approach 
in promoting contemporary heritage of Islamic-

Iranian city 

Current World 
Environment 1393 ISI مينو قره بگلو 

 احد نژادابراهيمي
 الهه آقاجاني

The Relation between Demographic 
Characteristics of the Passengers and Non-Business 

and Non-Family Trips to Mashhad in Iran 

Journal Of Applied 
Environmental 
And Biological 

Sciences 

1393 ISI احد نژادابراهيمي 
 محمدتقي پيربابايي

 مهرابادفهيمه شهيری
The Welcoming Roles of Iranian Traditional 

Buildings Entrances 
Journal Of Applied 

Environmental 
And Biological 

Sciences 

1393 ISI احد نژادابراهيمي 
 محمدتقي پيربابايي
فهيمه شهيری 

 مهراباد
ارزيابي و شناخت عوامل موثر بر جهت دهي خالقانه به معماری 

 معاصر در مسير تعاملي نو با ارزش ها و سنت های پايدار
 -علمي 1393 فصلنامه طرح و نماد

 تخصصي
 مازيار آصفي
 الناز ايماني

مذهبي و معماری عصر قاجار در تاثير متقابل موسيقي 
)نمونه موردی: تكيه دولت  تحول فضاهای جمعي اسالمي
 تهران(

 -علمي  1393 نقش جهان
 پژوهشي

 فرزين حق پرست
 شبنم مظلوم برهان

 حمزه پيربابائي
ارزيابي اجرای طرح ساماندهي ميدان امام 

 خميني)ره( اروميه
فصلنامه سازمان نظام 
مهندسي ساختمان 

 ارک پيام آ.ش

 -علمي  1393
 پژوهشي

 احد نژادابراهيمي
 مهسا وليزاده

فصلنامه سازمان نظام  بررسي نظم در شكل هندسي شهرها
مهندسي ساختمان 

 پيام ارک آ.ش

 -علمي  1393
 پژوهشي

مسعود وحيد 
 وحدت طلب

Effective Urban Values On Conservation Of 
Historical Contexts: The Case Of Isfahan - Iran 

International 
Journal of 

Architectural 
Research 

1394 scopous احد نژادابراهيمي 

بررسي عملكرد بازشوهای دو پوسته در ساختمان های 
؛ نمونه موردی: خانه سنتي نواحي سردسيری ايران

 ای زاده در تبريزقدكي و گنجه

انجمن علمي 
معماری و شهرسازی 

 ايران

 -علمي  1394
 پژوهشي

 ياسر شهبازی

گونه شناسي مجتمع های مسكوني، گامي موثر در 
 طراحي با كيفيت مجموعه های مسكوني معاصر

نامه معماری و 
 شهرسازی

 -علمي  1394
 پژوهشي

 مينو قره بگلو

ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسي ابعاد معرفت 
 شناختي انسان در معماری

پژوهش های 
 معماری اسالمي

1394 
 -علمي 

 ژوهشيپ

 سجاد ريش سفيد
 آزيتا باللي اسكويي

 نژادمحمدعلي كي
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 مولفين رتبه نشريه تاريخ عنوان نشريه عنوان مقاله
ساحت مجهول در معماری، لزوم بررسي ابعاد معرفت 

 شناختي انسان در معماری

پژوهش های 
 معماری اسالمي

 -علمي  1394
 پژوهشي

 سجاد ريش سفيد
 آزيتا باللي اسكويي

 نژادي كيمحمدعل
الگوواره دانش روانشناسي محيط در تعامل با انديشه 

 اسالمي

پژوهش های 
 معماری اسالمي

 -علمي  1394
 پژوهشي

 مينو قره بگلو

بررسي فرآيند دلبستگي به مكان در مطالعات شهری با 
 رويكرد روان شناسي شناختي

تازه های علوم 
 شناختي

 -علمي  1394
 پژوهشي

 محمدتقي پيربابايي
 ينو قره بگلوم

 زهرا علي نام
ای بر صورت بندی ميدان معماری معاصر تبريز مقدمه

 بورديو« نظريه ميدان»براساس 

 -هنرهای زيبا
 معماری و شهرسازی

 -علمي  1394
 پژوهشي

 محمدتقي پيربابايي
 زادهمحمد سلطان

اصول توسعه كالبدی حرم مطهر رضوی با تأكيد بر 
 قمری تحوالت تاريخي قرن نهم هجری

پژوهشنامه خراسان 
 بزرگ

 -علمي  1394
 پژوهشي

سميه صدری
 كيا

Evaluation Of Urban Heat Islands Mitigation 
Strategies Using 3dimentional Urban Microclimate 
Model Envi-Met 

Asian Journal Of 
Civil Engineering 

 -علمي  1394
 پژوهشي

آيدا ملكي 
 گاوگاني

Promoting the Qualities of Soundscape in Urban 
Open Public Spaces; Using Urban Design 
Guidelines 

International 
Journal of 

Advanced Urban 
research 

 -علمي 1394
 تخصصي

محمدتقي 
 پيربابايي

Relationship between Values and Assessment 
Values with Conservation Approach in Iranian 
Historical cities 

International 
Journal of  

Architecture and 
Urban 

Development 

 الملليبين 1394
 خارجي

 احد نژادابراهيمي

نمود هندسه ادراكي بر سير تكامل شهر ايراني در ادوار 
 مختلف شهرسازی

 -علمي  1394 مطالعات شهری
 پژوهشي

آزيتا باللي 
 اسكويي

Investigating the entrepreneurial psychological 
characteristics of art students (students in the Carpet 
field of the Tabriz Islamic Art University) 

Asian journal of 
research in 
Business 

Economics and 
Management 

 الملليبين 1394
 خارجي

 عباس غفاری

An ‘applicable framework’ to compare 
‘indigenous modernity’? 

Cities 1394 ISI  مرتضي
 ميرغالمي

Environmentally Sustainable Architecture: 
Material-Based Technological Design Approach 

Current World 
Environment 

1394 ISI مازيار آصفي 

های محصور در شهر اروميه با بررسي ميزان امنيت مجتمع
 خيزهای جرمعيين ضريب مكاني و كانوناز روش ت استفاده

 -علمي  1394 مطالعات شهری
 پژوهشي

 مرتضي ميرغالمي
 مهسا شكراني

بررسي رويكردهای مختلف سازگاری با زمينه جهت 
تقويت جايگاه زمينه گرايي در فرآيند برنامه دهي 

 معماری

-نشريه علمي 
پژوهشي انجمن 
علمي معماری و 
 شهرسازی ايران

 -علمي  1394
 پژوهشي

 الناز ايماني

Relationship between Ethics and Technology in 
Recreation of Space in Islamic Architecture 

Journal Of Current 
Research In 

Science 
 الملليبين 1394

 خارجي

 احد نژادابراهيمي
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 مولفین رتبه نشريه تاريخ عنوان نشريه عنوان مقاله
ابي چگونگي تجلي نور در معماری مساجد با ارزي

مطالعه موردی در محور مياني شهر تبريز) باغ 
 گلستان تا چهار راه آبرسان(

نشريه انجمن علمي 
معماری و شهرسازی 

 ايران

 -علمي  1395
 پژوهشي

 پريسا هاشم پور
 فرزانه قلي زاده

سانه عوامل موثر برخوانايي تحليل گونه شنا
 های شهرینشانه

 -علمي  1395 يت شهرهو
 پژوهشي

مرتضي 
 ميرغالمي

ارزيابي اسكان موقت بعد از زلزله و راهكارهای بهبود 
 كيفي آن متناسب با نياز آسيب ديدگان

پژوهش های 
 روستايي

 -علمي  1395
 پژوهشي

 مازيار آصفي
 شهين فرخي

؛ معرفي اصول كيفي «مقام نور در آيه نور»
جهت  نور)طبيعي( منطبق بر متون قرآني

 كاربست در فضاهای عبادی معاصر

 -علمي  1395 مديريت شهری
 پژوهشي

 بهرام احمدخاني ملكي
 فرزين حق پرست

فيروزه اسالم پژوهه  ريخت شناسي گنبد
معماری و شهرسازی 

 اسالمي

 -علمي  1395
 پژوهشي

مسعود وحيد 
 وحدت طلب

 الهام رضايي زاده
Investigation Of Aesthetic Preferece The 

Simplicity And The Complexity Of The Visual 
Qualities Of Motifs In Islamic Architecure 

The Turkish Online 
Journal Of Designt 

Art And 
Communication- 

Tojdac 

 -علمي 1395
 تخصصي

مسعود وحيد 
 وحدت طلب
 امين نيک مرام

 -باز تعريف الگوهای طراحي مسكن مطلوب ايراني 
 مي معاصر با ارزيابي كيفي خانه های سنتياسال

های فصلنامه پژوهش
 معماری اسالمي

 -علمي  1395
 پژوهشي

 مازيار آصفي
 الناز ايماني

ارائه مدل مفهومي ارزيابي حس مكان بر اساس مولفه های 
 كالبدی، ادراكي، عملكردی و اجتماعي

 -علمي  1395 مطالعات شهری
 پژوهشي

 مرتضي ميرغالمي
 يشممعصومه آ

های ميدان صاحب آباد مطالعه ای در ارزش
 تبريز برای احيای آن

پيام ارک، فصلنامه 
سازمان نظام 

مهندسي ساختمان 
 آ.ش استان

 -علمي 1395
 تخصصي

 احد نژادابراهيمي
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 الملليو بین هاي مليشمقاالت ارائه شده در همای -5
 

 المللي خارجيبين المللي داخليبين ملي تاريخ

5138  6 3 7 

1386 2 - 8 

1387 6 - 6 

1388 7 - 4 

1389 13 1 4 

1390 18 3 1 

1391 22 12 11 

1392 103 14 5 

1393 31 31 6 

1394 13 54 8 

1395 2 9 2 

 62 127 223 جمع
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 انتشارات  -6

 کتب  -6-1
 

 انتشارات

 تاريخ چاپ پديدآورندگان نوع کتاب عنوان کتاب 

 ترجمه ل محيط زيستهای كنترسيستم 1
 نژاد دكتر محمدعلي كي

 مهندس رحمان آذری
1382 

 ترجمه های سبکسايبان 2
مهندس فرزاد پوررحيميان 

 محمدرضا ميالنيمهندس 
1385 

 ترجمه گرمايش، سرمايش، روشنايي 3
 نژاد دكتر محمدعلي كي

 مهندس رحمان آذری
1386 

 1389 مازيار آصفيدكتر  ترجمه والرهای صنعتي و مدتكنولوژی طراحي و ساخت سازه 4

 تأليف های قديمي تبريزخانه 5
 نژاد دكتر محمدعلي كي

 مهندس محمدرضا شيرازی
1389 

 تأليف بازآفريني ربع رشيدی بر اساس متون تاريخي 6
 محمدعلي كي نژاددكتر 
 آزيتا باللي اسكويي دكتر

1390 

 تدوين ازیمجموعه مقاالت دومين همايش ملي معماری و شهرس 7
 احد نژادابراهيمي دكتر
 مرتضي ميرغالمي دكتر

1392 

 

 

 نشریات -6-2
 

 نشريه فیروزه اسالم

 

. 
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 هاي آموزشي برگزار شدهکارگاه -7
 

 برگزاريتاريخ  مدرس عنوان کارگاه

 1384 دكتر فرهاد تهراني روش تحقيق

 1385 نوربرت لكنر طراحي پاسخگو به خورشيد

Interaction Design 1386 سيد منصور پورمحسني شكيب 

 1387 دكتر عيسي حجت انسان و معماری

 1387 بهزاد رافضي زلزله و معماری

 1387 دكتر مهرداد قيومي بيد هندی منابع مكتوب در تاريخ معماری ايران

 1388 حميد ناصر نصير با عنوان فضا در معماری الملليبينتحليل دو نمونه از پروژه های 

 1388 دكتر محمدتقي پيربابايي الگوهای معماری مسكن روستايي استان آذربايجان شرقي

 1389 مجتبي صميمي سرزمين ايران و آناليز خورشيدی

 1389 قاسم درودگر 1های نوين اسكيس معماریروش

 1389 قاسم درودگر 2های نوين اسكيس معماریروش

 1389 لوئيس دكتر مايلز های سنتي و هويت مليساختمان

 1389 درهام گرووز های آجریساختمان

 1389 دكتر حميد نديمي فرآيند طراحي معماری

 1389 دكتر مازيار آصفي اصول و ضوابط طراحي ساختمان های بلند مرتبه

 1389 دكتر فرزين حق پرست ECOTET(Primary Thermal Modelling and Analysis)نرم افزار 

 1389 اكبر تقي زاده اصل به عنوان بهترين چتر حفاظتي احياء بناهای تاريخي

 1389 دكتر مرتضي ميرغالمي معماری -روش تحقيق كيفي در مطالعات شهری

 1391 مهندس محمدعلي حداديان 1آشنايي مقدماتي با نرم افزار راينو

 1391 مهندس محمدعلي حداديان 2آشنايي پيشرفته با نرم افزار راينو

 1391 روش رفيعيكو روز معماری

 1391 حمد اصغریم دكتر  فلسفه

 1391 محمد خبازی معماری ديجيتال

 1391 مهندس مهدی نارنگي 1طاق زني

 1391 مهندس مجتبي روشن 2طاق زني  

 1391 عباس آذری ( در طراحي شهریspace syntarكاربرد روش چيدمان فضا )

 1391 دكتر ناديه ايماني (1روش مقاله نويسي )

 1391 دكتر ناديه ايماني (2وش مقاله نويسي )ر

 1391 حامد بيتي كف سازی

 1392 دكتر ياسر شهبازی 2نجات تخم مرغ    -ساخت سازه های ماكاروني

 1392 مهندس مجتبي روشن نجات تخم مرغ -ساخت سازه های ماكاروني
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 برگزاريتاريخ  مدرس عنوان کارگاه

 1392 دكتر ياسر شهبازی 1-مرغ تخم نجات–ساخت سازه ماكاروني 

 1392 مهندس مجتبي روشن 2-مرغ تخم نجات–ساخت سازه ماكاروني 

 1392 ماريو بونيتو دانش روانشناسي محيطي وكاربرد آن در حوزه طراحي محيط های مسكوني

 1392 دكتر بورک گروتر زيبايي شناسي و ادراک معماری

 1392 ياكهدكتر ريچي م معماری معاصر ژاپن و ايران

 1392 شهاب الدين ارفعي ميراث مشترک

 1392 محمدرضا حائری مازندراني بررسي مسائل طراحي معماری معاصر ايران

 1392 دكتر يزدان منصوريان روش تحقيق كيفي

 1392 دكتر ياسر شهبازی معماری پارامتريک

 1392 دكتر ياسر شهبازی معماری ديجيتال و كاربرد افزونه گراس هاپر

 1392 حسين عاطفي ملكي های اطالعاتي و منابع الكترونيكيآشنايي به پايگاه

 1392 منوچهر مرتضوی نشانه شهری

 1392 كوروش حاجي زاده داشت آجرگرامي

 1392 كوروش حاجي زاده روايت يک حكايت، داستان مسابقه شمس تبريزی

 1392 وشنمهندس مجتبي ر معلق در هو -های كايتيمسابقه ساخت سازه

 1392 دكتر اميرسعيد محمودی آموزش معماری

 1393 دكتر هادی نديمي حكمت در معماری اسالمي

 1393 دكتر مرتضي شجاری جايگاه هنر از منظر حكمت متعاليه مالصدرا

 1393 دكتر رهاد تهراني مرمت

 1393 دكتر مهدی حمزه نژاد حكمت معماری اسالمي

 1393 كتر نصراله حكمتد مباني حكمي معماری اسالمي

 1393 دكتر ياسر شهبازی 1معماری ديجيتال و افزونه گرس هاپر

 1393 محمد يزدی 2معماری ديجيتال و افزونه گرس هاپر

 1394 دكتر يزدان منصوريان روش تحقيق كيفي

 1394 دكتر يزدان منصوريان روش تحقيق كيفي

 1394 دكتر غالمحسين معماريان روش تحقيق در معماری

 1395 مهندس پيمان سيد زائر جايگاه ضوابط در طراحي مسكن جمعي

 1395 دكتر سيد محسن حبيبي شهر در انديشه ايران شهری

 1395 مهندس احمد سعيدنيا زبان مشترک شهرسازی

 1395 پروفسور چينو زوكي شهر درخت نيست
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 برگزاريتاريخ  مدرس عنوان کارگاه

 1394 ايمرنضيا  خالقيت و روند طراحي

 1394 دكتر ريچي مياكه نگاهي به معمار شرق

 1394 نيكوال برلوكي مرمت به روايت دكتر نيكوال برلوكي

 1394 احمد سعيدنيا چالش مديريت شهری و طرحهای شهرسازی در ايران

 1394 دكتر عيسي حجت دروس پايه )آموزش و خالقيت(

 1394 ام هوشيار يوسفيدكتر بهر تفكر طراحي برای معماران كارآفرين

 1394 دكتر عبدالهادی دانشپور نشست دانشجويان دكتری

 1394 دكتر عبدالحميد نقره كار روش تحقيق در معماری

 1394 دكتر بهرام هوشيار يوسفي ساخت معمارانه از خالل بازتوليد هويت ايراني اسالمي

 1394 خوارزمي جامعه شناسي شهری

 1394 دكتر ناديه ايماني المي معاصرتحليل و بررسي معماری اس

 1394 هليا طاهری نرم افزار انرژی پالس

 1395 محمدرضا حائری مازندراني های ايراني دوره پهلویخانه

 1395 غالمعلي نفيسي بهادری معماری ادبيات و ادبيات معماری
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 برتر پژوهشگران  -8
 

 نام و نام خانوادگي سال

 دكتر مينو قره بگلو 1386

 

 دكتر مازيار آصفي 1389

 

 دكتر محمد باقری 1390

 

 دكتر بهادر زماني 1391

 

 دكتر مرتضي ميرغالمي 1392

 

 دكتر مينو قره بگلو 1393

 

 دكتر احد نژادابراهيمي 1394

 

 دكتر مازيار آصفي 1395

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

علمي دانشکده هنرهاي اسالميشناسنامه 

 شناسناهم علمي

 اسالميدادکشنه هنراهی 

(1395- 1378) 
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 شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی اسالمي

 لیست اعضاء هیأت علمي  -1

 باشد(به ترتیب حروف الفبا مي )لیست اعضا

 نام و نام خانوادگي رتبه علمي نام و نام خانوادگي رتبه علمي

 مربي

 

جوادی آذر 

 ولي خياوی
 استاديار

 

 فردعبداللهي

 والفضلاب

 مربي

 

 مربي رحيم چرخي

 

 گلسفيدی

 فريد امير 

 استاديار

 

 حسن پور

 فاطمه 
 دانشیار

 

 یمهد محمدزاده

 مربي

 

 خانپور

 آرزو 
 مربي

 

 محمدی زاده

 اكرم

 مربي

 

  رضاپورمقدم

 رويا
 مربي

 

مدهوشيان نژاد 

 دمحم

 استاديار

 

 مربي شهريار شكرپور

 

 كريم ميرزايي

 استاديار

 

 مربي فرنوش ميليش

 

 ميرشفيعي

 سيدمحمد

 مربي

 

    ضيائي مجيد
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 هاي برگزار شده همایش -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عنوان همايش:

 کمال الدين بهزاد
 

 داخلي الملليبینسطح برگزاری: 

 24/09/1382تاريخ برگزاری: 

 

 
 

  عنوان همايش:

 از بهزاد تا سلطان محمد
 

 يملسطح برگزاری: 

 06/12/1383تاريخ برگزاری: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همايش:عنوان 

 «استاد سلطان محمد نقاش» الملليهمايش بین

 

 داخلي الملليبین سطح برگزاری:

 1384 20/02 تاريخ برگزاری:

 

 
 

 عنوان همايش: 

 همايش گذار از مکتب تبريز به مکتب اصفهان 
 

 ايمنطقه سطح برگزاری:

 09/08/1385 :تاريخ برگزاری
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 : همايشعنوان 

همايش ملي راهکارهاي توسعه صنايع دستي 

 ايران
 
 

 ملي سطح برگزاری:

 19/03/1387 تاريخ برگزاری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نشستعنوان 

هاي تخصصي نظريه و نقد در سلسله نشست
 حوزه هنرهاي اسالمي 

 

 ملي سطح برگزاری:

 03/03/1389 تاريخ برگزاری:

 

 
 

  همايش:عنوان 

 فرهنگ و هنر قاجار در تبريز
 

 ملي سطح برگزاری:

 1389/ 05/03 تاريخ برگزاری:

 

 
 

  عنوان همايش:

  تجلي عرفان در هنرهاي اسالمي

 

 ملي سطح برگزاری:

 03/03/1391تاريخ برگزاری: 
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 : همايشعنوان 

 هنرهاي آئیني عاشورايي
 
 

 ملي سطح برگزاری:

 12/09/1391 تاريخ برگزاری:

 

 

 :همايشعنوان 

 همايش ملي هنرهاي آئیني در ايران
 

 

 ملي برگزاری: سطح

 08/12/1391 تاريخ برگزاری:

 

 
 

 عنوان كنگره: 

هنرهاي اسالمي و  الملليبینکنگره 
  صنايع دستي جهان اسالم

 

 

 داخلي الملليبین سطح برگزاری:

 1392/ 18/02 تاريخ برگزاری:

 

 
 

  عنوان جشنواره:

المللي خالقیت و نوآوري تبريز جشنواره بین دومین

 در حوزه هنرهاي اسالمي و صنايع دستي
 

 

 داخلي الملليبین سطح برگزاری:

 19/02/1394تاريخ برگزاری: 
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  عنوان سمپوزيوم:

هاي شهداي سمپوزيوم ملي سرديس

 انقالب
 
 

 ملي سطح برگزاری:

 23/06/1395 تاريخ برگزاری:
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 هاي پژوهشيرحعناوین ط -3

 هاي خارجي )کاربردي(طرح -3-1
 

 تمام شده

انتاريخ پاي طرف قرارداد مجري طرح عنوان طرح  

های ديواری دی موضوعي نقاشيمطالعه و مستندنگاری و طبقه بن

 های قاجاری تبريزخانه

سازمان ميراث  رحيم چرخي

فرهنگي، صنايع 

دستي و گردشگری 

 آ.شرقي

1395 

 

 ژوهشي داخليهاي پطرح -3-2
 تمام شده

انپايتاريخ  طرف قرارداد مجري طرح عنوان طرح  

دانشگاه هنر اسالمي  رحيم چرخي تطبيق ديوار نگارة خانه بهنام تبريز با دوره زند و قاجار

 تبريز

1380 

فرنوش  تبيين اصول نقاشي ديواری و توسعه كيفي آن در تبريز

 شميلي

دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز

1389 

امير فريد گل  العه ويژگيهای بصری حروف در خط نستعليقمط

 سفيدی

دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز

1391 

مهدی  های ارزشيابي آثار بديع هنریبررسي الگوها و شاخص

 محمدزاده

دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز

1393 

ها های آزارهمطالعه و تحقيق آزمايشگاهي و حفظ و مرمت ديوارنگاره

های طنبي كوچک و ای طنبي بزرگ و آرازههو سر طاقچه

 های ديواری خانه نيكدل تبريزنقاشي

شهرداری تاريخي  رحيم چرخي

 تبريز 8منطقه 

1393 

محمد  مستندنگاری ارسي های استان آذربايجان شرقي

 نژادمدهوشيان

دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز

1393 

حمد سيد م ساخت و احياء نقاشي مينای زرين فام، روی شيشه

 ميرشفيعي

دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز

1394 

های همگامي شعر و نقاشي در دوره تيموری با تاكيد بر نگاره

 شيخ صنعان

مهدی 

 محمدزاده

دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز

1395 

 
 

 

 در حال اجرا

 تاريخ شروع طرف قرارداد مجري طرح عنوان طرح

 یهابنا یواريد یهاينقاش يموضوع یو طبقه بند یمستند نگار

 زيقاجار تبر

دانشگاه هنر اسالمي  رحيم چرخي

 تبريز

1394 
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 شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی اسالمي

 مقاالت ارائه شده در نشریات معتبر داخلي و خارجي  -4
 

رتبه  تاريخ نشريهعنوان  عنوان مقاله
 نشريه

 مولفین

 فرنوش شميلي داخلي 1384 ماهنامه فرهنگستان هنر آرمانگرايي و مكتب تبريز

 مهدی محمدزاده داخلي 1385  ماهنامه كتاب ماه تصوير در اسالم

فصلنامه علمي  تحليل عناصر تصويری برپايه رويكرد نشانه شناسي
 پژوهشي سه عالمه

 -علمي  1385
 پژوهشي

 فرنوش شميلي

 -علمي  1386 گلستان هنر نشانهای مصور و تقديس قدرت در عصر قاجار
 پژوهشي

 مهدی محمدزاده

و كاربرد رنگ و رنگ  رنگ در بي رنگي: بررسي
 آميزی در نگارگری سنتي ايران

 ماهنامه كتاب 
 )هنر( ماه

امير فريد  داخلي 1388
 سفيدیگل

 -علمي  1389 نگره جايگاه و تاثير كتيبه، در نگاره های شاهنامه بايسنغری
 پژوهشي

امير فريد 
 سفيدیگل

بررسي تطبيقي صور نجومي در نسخه صورالكواكب و 
 ای پنجم تا هفتم هجریآثار فلزی سده ه

 -علمي  1389 نگره
 پژوهشي

 مهدی محمدزاده

امير فريد  داخلي 1389 كتاب ماه هنر بررسي يک اثر از سلطان محمد)بارگاه كيومرث(
 سفيدیگل

 -علمي  1389 گنجينه هنرهای صناعي ايران در سفرنامه های فرانسويان
 پژوهشي

 مهدی محمدزاده

 -هنرهای زيبا رانيجايگاه خط منحني در نقوش اي
 هنرهای تجسمي

 -علمي  1390
 پژوهشي

امير فريد 
 سفيدیگل

 مژگان خيرالهي داخلي 1390 گنجينه صندوق های چوبي مقابر گنجينه هنرهای چوبي ايران

 كريم ميرزائي داخلي 1390 گنجينه قنديل مثالي از نوراالنوار در هنر اسالمي

ه نقاشي نقد شمايل شناسانه و كاربرد آن در حوز
 مذهبي عصر قاجار

نقد نامه كتاب 
 1تخصصي شماره 

در حوزه پژوهش و 
 نقد هنر

 مهدی محمدزاده داخلي 1390

Le Chiisme et L'image lugman 1390 مهدی محمدزاده داخلي 

 بررسي نگاره جشن سده)اثر سلطان محمد(
ماهنامه كتاب ماه 

 هنر
 داخلي 1391

امير فريد 
 سفيدیگل

 ان قاجار برای توليد شيشه در ايرانهای دورتالش
مطالعات تاريخ 

 فرهنگي
1391 

 -علمي 
 پژوهشي

 آرزو خانپور

قفل های فوالدی با مكانيزم تركيبي در قفل
 سازی سنتي ايران

 1391 مجله تاريخ علم
 -علمي 

 پژوهشي
 مهدی محمدزاده

 نمادهای عرفاني در تزئينات چوبي مسجد مالرستم مراغه
اه ماهنامه كتاب م

 هنر
 مهدی محمدزاده داخلي 1391

 آيين فتوت و نظام آموزشي هنرها و صنايع در ايران

 -دوفصللنامه علمي
ترويجي پژوهش 

 هنر

1391 
 -علمي 

 ترويجي
 فرنوش شميلي
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رتبه  تاريخ نشريهعنوان  عنوان مقاله
 نشريه

 مولفین

  ولي جوادی آذر داخلي 1391 هنركتاب ماه  ملي نگارگری ايراني ۀنقدی بر كتاب هشتمين دو ساالن
 سفيدیلگامير فريد

كشته شدن »بررسي و تحليل شمايل شناسانه نگاره 
 «شيده به دست كيخسرو

 -علمي  1391 نگره
 پژوهشي

امير فريد 
 سفيدیگل

بحثي در تاريخ گذاری رسائل اخوان الصفا نقد نقد عباسي 
 الصفاهمداني به تاريخ گذاری پا كازانووا بر رسائل اخوان 

تاريخ نگری و تاريخ
 نگاری

 -علمي  1392
 پژوهشي

حجت اله عسگری 
 الموتي

دو فصلنامه پژوهش  تبيين اصول و تو سعه نقاشي های ديواری تبريز
 هنر

 فرنوش شميلي داخلي 1392

های هنر ارسي سازی در طراحي و ها و مزيتقابليت
 ساخت پاراوان

دو فصلنامه پژوهش 
 هنر

 اسدفلسفي زادهسارا  داخلي 1392
 مهدی محمدزاده

مناسبات اسطوره و هنر در تفكر ارنست كاسيرر، 
 والتربنيامين و تئودر آدورئو

 -هنرهای زيبا
 هنرهای تجسمي

 -علمي  1392
 پژوهشي

حجت اله عسگری 
 الموتي

-فصلنامه علمي تجلي تفكرات شيعي در نوشتار انگشترهای عصر قاجار
 پژوهشي نگره

 -علمي  1392
 يپژوهش

 اكرم محمدی زاده

ماهنامه كتاب ماه  رابطه پيشاني) سرلوح( چليپا، با متن در آثار ميرعماد
 هنر

امير فريد  داخلي 1392
 سفيدیگل

تجزيه و تحليل تزئينات فلزی درب ورودی مدرسه 
 چهارباغ اصفهان

دو فصلنامه پژوهش 
 هنر

 مهدی محمدزاده داخلي 1392

صلنامه پژوهش دو ف مهر و محراب بر گستره قالي
 هنر

 كريم ميرزائي داخلي 1392
 مهدی محمدزاده

بررسي موضوعي آرايه ها و نقش مايه ها در اشيای 
 فوالدی عصر قاجار

 1392 جلوه هنر
 -علمي 

 پژوهشي
 مهدی محمدزاده

گری و تاثير آن در خالقيت آموزش هنر سفال
 دانش آموزان ابتدايي

دوفصلنامه هنرهای 
 كاربردی

 مهدی محمدزاده داخلي 1392

 اصل شخصيت محوری در داستان و نگاره ابراهيم در آتش
فصلنامه هنرهای 

 اسالمي -سنتي
1392 

 -علمي
 تخصصي

 رويا رضاپور مقدم
 مهدی محمدزاده

 كاربرد سنگ فيروزه در زيورآالت ايراني

فصلنامه علمي، 
آموزشي و پژوهشي 

 پژوهش هنر

1392 
 -علمي

 تخصصي
 اكرم محمدی زاده

 سي روند آموزش دانشگاهي جواهر و زيورآالت در ايرانبرر

فصلنامه علمي، 
آموزشي و پژوهشي 

 پژوهش هنر

1392 
 -علمي

 تخصصي
 آرزو خانپور

بری و آيينه كاری عمارت باغ رحيمتزيينات گچ 
 آباد بيرجند

 1392 نگره
 -علمي 

 پژوهشي
 آرزو پايدارفرد

برخي مباني نظری و زيرساخت های فكری 
 ت فرشدر شناخ

ماهنامه كتاب ماه 
 هنر

 عبداله ميرزائي داخلي 1392

 امير فريد گل سفيدی داخلي 1392 ماهنامه كتاب ماه هنر سخني در پيدايش نستعليق
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 شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی اسالمي

رتبه  تاريخ نشريهعنوان  عنوان مقاله
 نشريه

 مولفین

هنرپوهي در برگزيده قرآن كريم به خط و 
 كتابت عليرضا عباسي

ماهنامه كتاب ماه 
 رهن

امير فريد گل  داخلي 1392
 سفيدی

ماهنامه كتاب ماه  چوتاشي در مازندران
 هنر

محمد مدهوشيان  داخلي 1392
 نژاد

 -علمي  1392 جلوه هنر معرفي و بررسي انواع روش های تهيه نقشه فرش در تبريز
 ترويجي

 عبداله ميرزائي

ماهنامه كتاب ماه  زيبا شناسي خط در مسجد جامع اصفهان
 هنر

9313 امير فريد گل  داخلي 
 سفيدی

آييني مد با تكيه بر اساطير  -خوانش اسطوره ای
 مربوط به گردش سال در ايران

ماهنامه كتاب ماه 
 هنر

 پروين بابايي داخلي 1393

های قرآني ) با زيبايي شناسي كاركرد نور در تذهيب
 تاكيد بر مباني حكمت نوريه سهروردی(

 -يعلم 1393 نگارينه هنر اسالمي
 تخصصي

 آرزو پايدارفرد

 -علمي 1393 نگارينه هنر اسالمي تناسب، زيبايي و هندسه نهان در نقوش سفال نوع آقكند
 تخصصي

 مهدی محمدزاده
 عاطفه فاضل

های حاوی نوشتار ديني در نگارگری و تاملي بر پرچم
 اینقاشي قهوه خانه

فصلنامه علمي، 
آموزشي و پژوهشي 

 پژوهش هنر

1393 
 -علمي

 خصصيت
 هادی بابائي فالح

 های كشورهای اسالميهای مذهبي در پرچمنشان

فصلنامه علمي، 
آموزشي و پژوهشي 

 پژوهش هنر

1393 
 -علمي

 تخصصي
 مهدی محمدزاده

 های فرامليبررسي طرح و نقش در پرچم

فصلنامه علمي، 
آموزشي و پژوهشي 

 پژوهش هنر

1393 
 -علمي

 تخصصي

شكيبا شريفيان 
 درچه
 دزادهمهدی محم

 1393 گلجام های محرابي عصر صفویتجلي اسماء الحسني در قاليچه
 -علمي 

 پژوهشي

 عبداله ميرزائي
 محمدتقي پيربابايي

 بررسي نقوش و تكنيک ساخت سفال نقش كنده آق كند
مطالعات هنر 

 اسالمي
1393 

 -علمي 
 پژوهشي

 عاطفه فاضل
 مهدی محمدزاده

غال زنان در نقش آموزش عالي در كارآفريني و اشت
 گری سنتيحوزه شيشه

فصلنامه علمي، 
آموزشي و پژوهشي 

 پژوهش هنر

1393 
 -علمي

 تخصصي
 آرزو خانپور

های هنری در جهت جايگاه مراكز كارآفريني دانشگاه
 اشتغال دانشجويان

فصلنامه علمي، 
آموزشي و پژوهشي 

 پژوهش هنر

1393 
 -علمي

 تخصصي
 اكرم محمدی زاده

 يز جانتبريز موالنا، تبر

فصلنامه علمي، 
آموزشي و پژوهشي 

 پژوهش هنر

1393 
 -علمي

 تخصصي

 حميده حرمتي
 آرزو خانپور

 های تاريخي تبريز )دوره قاجار(مطالعه و بررسي ديوارنگاره

فصلنامه علمي، 
آموزشي و پژوهشي 

 پژوهش هنر

1393 
 -علمي

 تخصصي

 مهدی محمدزاده
 رحيم چرخي
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رتبه  ريختا نشريهعنوان  عنوان مقاله
 نشريه

 مولفین

فصلنامه علمي،  نگاری در مكتب نگارگری تركمانان تبريزطبيعت
آموزشي و پژوهشي 

 پژوهش هنر

 -علمي 1393
 تخصصي

 مهدی محمدزاده

 -علمي 1393 چيدمان موسيقي فرش
 تخصصي

 آرزو پايدارفرد

A Glance at Iranian Traditional Art Education 
History (Referring to Old Texts and Documents) 

International 
Journal of Arts 

المللي بين 1393
 خارجي

 ندا سيفي
 مهدی محمدزاده

 پروين بابايي داخلي 1393 فصلنامه نقد كتاب هنر اول و آخر تويي ما در ميان

برخي مباني نظری و زير ساخت های فكری در 
 شناخت فرش

 بداله ميرزائيع داخلي 1393 فصلنامه نقد كتاب هنر

 -علمي 1393 نقدنامه هنر مطالعه ميتوسي يک روايت براساس الگوی نورتروپ فرای
 تخصصي

 ندا سيفي

نقش صنايع دستي در توسعه گردشگری ايران با 
 مطالعه موردی برفرش ايراني

فصلنامه علمي، 
آموزشي، پژوهشي 

 پژوهش هنر

 -علمي 1393
 تخصصي

 آرزو خانپور
 الله آهني

 -نشريه هنرهای زيبا اهنامه برجام سفالين بيژن و منيژهروايت ش
 هنرهای تجسمي

 -علمي  1394
 پژوهشي

 عاطفه فاضل

ساخت لعاب زرين فام ايراني براساس 
 «جواهر نامه نظامي»كتاب

 -نشريه هنرهای زيبا
 هنرهای تجسمي

 -علمي  1394
 پژوهشي

سيد محمد 
 ميرشفيعي

 مهدی محمدزاده

پژوهش نامه تاريخ  قاجارواردات شيشه در دوره 
 اجتماعي و اقتصادی

 -علمي  1394
 ترويجي

 آرزو خانپور

طراحي لباس ملي با الهام از پوشاک سنتي مردم 
 خراسان جنوبي

فصلنامه مطالعات 
 ملي

 -علمي  1394
 پژوهشي

 آرزو پايدارفرد

 -علمي  1394 نگره تاثير شاهنامه طهماسبي در سنت شاهنامه نگاری عثماني
 يپژوهش

 مهدی محمدزاده

بررسي تزئينات وابسته به معماری خانه و حسينيه 
 آراسته در بيرجند)دوره قاجاريه و پهلوی اول(

فصلنامه مطالعات 
اجتماعي -فرهنگي

 خراسان

 -علمي  1394
 پژوهشي

 آرزو پايدارفرد

 -علمي  1394 باغ نظر های هنری نقاشي معاصر ازبكستانتحليل جريان
 پژوهشي

 ارفردآرزو پايد
 مهدی محمدزاده

الطير مطالعه تطبيقي روايت شيخ صنعان در منطق
 عطار و نگارگری تيموری

دو فصلنامه علمي 
پژوهشي مطالعات 

 هنر اسالمي

 -علمي  1394
 پژوهشي

 مهدی محمدزاده
 ويدا قاسمي

 1394 گنجينه های ايراني عصر صفوی از ديدگاه مسافران خارجيسفال
 -علمي

 تخصصي
 زادهمهدی محمد

 پروين بابايي داخلي 1394 فصلنامه نقد كتاب های ارتقيان ماردينبررسي نقوش سكه
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رتبه  تاريخ نشريهعنوان  عنوان مقاله
 نشريه

 مولفین

شناسي و ساخت مينای زرين فام شيشه، براساس فن
 های كتاب جواهرنامه نظاميفرمول

پژوهه باستان 
 سنجي

 -علمي  1394
 پژوهشي

سيد محمد 
 يرشفيعيم

 مهدی محمدزاده

مطالعه تطبيقي نقوش آبگينه دوران سلجوقي ايران با 
 هجری قمری 6و  5فاطميان مصر در سده های 

دوفصلنامه مطالعات 
 تطبيقي هنر

 -علمي  1394
 پژوهشي

 آرزو خانپور
 نعيمه انزابي

مطالعه ساخت لعاب زرين فام بر اساس اولين فرمول 
 كتاب جواهر نامه نظامي

 -علمي  1395 و فناوری رنگ علوم
 پژوهشي

سيد محمد 
 ميرشفيعي

مسعود باقرزاده 
 كثيری
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 الملليو بین هاي مليشمقاالت ارائه شده در همای -5
 المللي خارجيبين المللي داخليبين ملي تاريخ

1380 1   

1382 1 1  

1385 5  2 

1387 4 3  

1388 7   

1389 4   

1390 4  1 

1391 3  1 

3921  4 1  

1393 6 5 2 

1394 4 2 4 

1395 7 7 2 

 12 19 50 جمع
 

 

 انتشارات  -6

 کتب  -6-1
 

 انتشارات

 تاريخ چاپ پديدآورندگان نوع کتاب عنوان کتاب رديف

1 
 يچرخ ميرح ترجمه (زي)مكتب تبر سلطان محمد و مكتب او

 جهان پری معصومي

1385 

 1387 يليفرنوش شم تدوين «در هنر یحسن محمد يتجل» شيمجموعه مقاالت هما 2

3 
المللي هنرهای اسالمي و كنگره بينمجموعه مقاالت 

 صنايع دستي

 1392 ------ تدوين

 1394 محمدزاده یمهد ترجمه در اسالم یرگريتصو 4
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 شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی اسالمي

 هاي آموزشي برگزار شدهکارگاه -7
 برگزاري تاريخ مدرس عنوان کارگاه

 1387 علي نعمتي بابای لو ينشست تخصصي مرمت و هنرهای اسالم

 1388 اردشير مجرد تاكستاني نگارگری ايراني

 1389 مقصود پاشايي ساخت بدنه با چرخ سفال گری

 1389 روح اهلل شمسي زاده حجم سازی فلزی
 1389 مهدی محمدزاده دكتر نظريه و نقد شمايل شناسانه

 1389 يزاده سوالمحمد عل طراحي سفال و بازسازی شكلي و فرمي قطعات سفالي
 1390 شهريار شكرپور دكتر پروپوزال نويسي

 1390 مهران كاظم پور كارگاه كاشي
 1390 عليرضا اژدری دكتر نظريه و نقد در حوزه هنرهای كاربردی
 1390 علي عباسي نقالي –نظريه و نقد در حوزه هنرهای اسالمي 

 1390 بهمن نامور مطلق دكتر نظريه و نقد نشانه شناسانه در حوزه هنر اسالمي
 1390 بابک معين دكتر نظريه و نقد در حوزه هنر

 1390 اميد قجريان سفال راكو
 1390 حسن تقي پور وحيد 1قلم سازی

 1390 كريم ميرزائي شاهنامه مصور فارسي
 1390 مهدی محمدزاده دكتر معرفي يک سند تيموری در حوزه نگارگری و خوشنويسي ايراني

 1390 محمد مهدی هراتي دكتر 1ت قرآن كريم و شاهنامهتقارن كتاب
 1390 محمد مهدی هراتي دكتر 2تقارن كتابت قرآن كريم و شاهنامه

 1390 تقي دوامي 2قلم سازی
 1390 مجيد ضيائي يوسف آباد ساخت كوره سنتي

 1390 احمد نادعليان دكتر بازتاب سنت در هنر معاصر
 1390 رحيم چرخي حل كاری طال

 1390 محمد عليزاده سوال 1راحي و ترسيم فني سفال: فرم و نقشط
 1390 مجيد ضيائي يوسف آباد در دوران معاصر گریسفال

 1390 عباس اكبری تجربه هايي در ساخت كوره های سفالي
 1390 ياسر رجبعلي در دوران معاصر گریسفال
 1390 محسن هراتي در دوران معاصر گریسفال
 1390 عباس اكبری وران معاصردر د گریسفال

 1390 محمد اوريو حجاری سنتي
 1390 محمد عليزاده سوال 2طراحي و ترسيم فني سفال: فرم و نقش

 1390 اكرم محمدی زاده حكاكي برنگين زيورآالت از گذشته تا كنون -سنگ تراشي در جيرفت 
 1390 اكرم محمدی زاده حكاكي برنگين زيورآالت از گذشته تا كنون
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 برگزاري تاريخ مدرس عنوان کارگاه

 1391 مهدی محمدزاده دكتر پروپوزال نويسي برای دانشچويان ارشد

 1391 نفيسه خلج استاد چاپ در سراميک
 1391 فرشته غنوی در نواحي بومي ايران گریسفال
 1391 سارا محمدی در نواحي بومي ايران گریسفال
 1391 اميد قجريان در نواحي بومي ايران گریسفال

 1391 تقي دوامي پوشش كاری سنتي
 1391 تقي دوامي دوات گری

 1391 مهرداد شاهميری تفرشي سنتي گری¬گزارش نشست رويكردهای نوين به شيشه
 1391 مجيد ضيائي يوسف آباد طراحي و ساخت سقاخانه ی سفالي

 1391 علي شفائي پرده خواني عاشورايي
 1391 عليرضا حسيني صدر صر در نقاشي ايرانيكاربرد تكنيک های معا

 1391 منصور طبيب زاده دكتر ايده يابي و طراحي
 1392 اكرم محمدی زاده قلم زني

 1392 مجيد ضيائي يوسف آباد طراحي و ساخت كوره مجسمه
 1392 پاتريک وندربرگ تفسير نقاشي ايراني
 1392 مهدی محمدزاده دكتر 2تفسير نقاشي ايراني

 1392 الله اولوچ دكتر اث مشترک ايراني و عثماني در حوزه نگارگریمير
 1392 كريم ميرزائي 2ميراث مشترک ايران و عثماني در حوزه نگارگری

 1392 ربابه خاتون پيله فروش 1نقش های هندسي در هنرهای اسالمي 
 1392 ابوالفضل عبدالهي فرد دكتر نقش های هندسي در هنرهای اسالمي

 1392 مهناز محمدزاده ميانجي 1_ام روی سفال و شيشهزرين ف
 1392 سيد محمد ميرشفيعي 2_زرين فام روی سفال و شيشه 
 1392 مهين سهرابي دكتر جايگاه نقد در هنرهای سنتي

 1393 علي وندشعاری دكتر اسالمي-مفهوم نگاری تطبيقي در هنر ايراني

 1393 خوب روان سجاد نيک فهم طراحي و ساخت اسطرالب های فلزی
 1393 سيد حسن شهرستاني دكتر نقش هنرهای سنتي در متون كهن

 1393 بهزاد اژدری دكتر زرين فام معاصر
 1393 عليرضا شيخي منبت از آغاز تا كنون

 1393 محمد مهدی انوشفر استاد 1پيشگامان سراميک معاصر ايران
 1393 مجيد ضيائي يوسف آباد 2پيشگامان سراميک معاصر ايران

 1393 فهيمه حيدری تكنيک تراسيگ التر
 1393 حسن رحماني خراطي با اليه چيني چوب

 1393 هادی هزاوه ائي دكتر آموزش هنر اسالمي
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 برگزاري تاريخ مدرس عنوان کارگاه

 1393 مهدی محمدزاده دكتر 2آموزش هنر اسالمي
 1393 محمدساالر كسرايي دكتر تحليل گفتمان هنر معاصر ايران

 1393 محمدرضا مريدی 1تحليل گفتمان هنر معاصر
 1393 حميدرضا شعيری دكتر 2تحليل گفتمان هنر معاصر 
 1393 مصطفي مهر آئين دكتر 3تحليل گفتمان هنر معاصر 

 1393 هادی هزاوه ائي دكتر هنر معاصر، چالش ها و دستاورده -هنرسنتي
 1393 دهمهدی محمدزا دكتر 4تحليل گفتمان هنر معاصر

 1393 آرزو خانپور نشست آموزش شيشه
 1394 مهدی محمدزاده دكتر پروپوزال نويسي

 1394 حبيب اهلل آقا محمدی ساخت بوم های الكي
 1394 رحيم چرخي حل كاری طال

 1394 عباس دل زنده نازک كاری چوب
 1394 ابوالفضل عبدالهي فرد دكتر های انتقال نقوش هندسي بر احجام مدورروش

 1394 حميدرضا نامور حجم های چوبي
 1394 عادل كمالي كارگاه حجم های شيشه ای
 1394 سجاد باغبان ماهر 1شيوه های نوين نقد هنری
 1394 هادی مومني 2شيوه های نوين نقد هنری

 1394 مرتضي اسدی خاتم سازی
 1395 شهرزاد علياری ملكي 1آموزش فلز

 1395 سامره حبيبي آموزش فلز

 1395 محمدابراهيم فرجي زنوز ساخت لعاب اون تورين
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  هاي هنريشرکت و کسب رتبه در جشنواره -8
 تعداد سال

1388 1 

1389 6 

1390 6 

1391 8 

1392 14 

1393 8 

1394 12 

 

  تولید آثار بدیع هنري -9
 

 

 تعداد سال

4139  1 
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 برتر پژوهشگر  -10
 نام و نام خانوادگي سال

 دكتر مهدی محمدزاده 1389

 

 دكتر مهدی محمدزاده 1390

 

 امير فريد گلسفيدی 1391

 

 

 دكتر مهدی محمدزاده 1392

 

 آرزو خانپور 1393

 

 رحيم چرخي 1394

 

  يميرشفيع سيدمحمد 1395

 
 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايعلمي دانشکده هنرهاي رایانهشناسنامه 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 شناسناهم علمي

 دادکشنه هنراهی رایاهن ای 

(1395- 1378) 
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 شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی رایاهن ای

 

 

 اعضاء هیأت علمي لیست  -1
 باشد(به ترتیب حروف الفبا مي )لیست اعضا

 نام و نام خانوادگي رتبه علمي نام و نام خانوادگي رتبه علمي

 استاديار

 

 اصغرزاده سخاوت

 يونس

 مربي

 

 كريمي عواطفي

 طاسين

 مربي

 

 استاديار باقر بهرام شتربان

 

 فاطمه فرشچيگل

 مربي

 

 استاديار مرتضي تيموری

 

 نفيسه مصطفوی

 مربي

 

 مربي صمد روحي

 

 احد نيانيک

 استاديار

 

 عليزاده اشرفي

 بهنام
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 هاي برگزار شده همایش -2
 

 

 
 

  عنوان همايش:

 و همراه تالیجيد يصنعت هنرها شيجشنواره و هما
 

 

 مليسطح برگزاری: 

 02/12/1393تاريخ برگزاری: 
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 شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی رایاهن ای

 هاي پژوهشيعناوین طرح -3

 هاي خارجي )کاربردي(طرح -3-1

 در حال اجرا

 شروعتاريخ  طرف قرارداد مجري طرح عنوان طرح

های رديابي در تجربه كاربری برای مطالعه تأثير روش

 های مبتني بر واقعيت افزودهسامانه

يونس  دكتر

اصغرزاده 

 سخاوت

دانشگاه مموريال 

 كانادا
1394 

 

 پژوهشي داخلي هايطرح -3-2

 جرادر حال ا

 تاريخ شروع طرف قرارداد مجري طرح عنوان طرح

بررسي و امكان سنجي ملزومات و روند توسعه نرم افزار و 

با تكيه بر رعايت مولفه IOSرابط كاربری در سيستم عامل 

 اسالمي -های فرهنگ ايراني

احد  مهندس

 نيک نيا

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1393 

ه هنر اسالمي تبريز بر مدلسازی سه بعدی مفهومي دانشگا

 برای مديريت استراتژيک  CityServer3Dروی 

بهنام  دكتر

 عليزاده اشرفي

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1394 

بررسي توليد انيميشن سينمايي با مضمون حوادث آخرالزمان 

 )با رويكرد به نظرات عالمه كوراني( براساس روايات شيعه درايران

نفيسه  دكتر

 مصطفوی

ه هنر دانشگا

 اسالمي تبريز
1394 

، در انيميشن یرايانهجايگاه بيان چهره كاراكترهای 

 سينمايي ايران

باقر بهرام 

 شتربان

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1395 

های هنری بررسي كاهش رغبت دانشجويان رشته ارزيابي و

 به يادگيری رياضيات و علل آن

فاطمه 

 فرشچيگل

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1395 
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 مقاالت ارائه شده در نشریات معتبر داخلي و خارجي  -4
 

 

 مولفین رتبه نشريه تاريخ عنوان نشريه عنوان مقاله

 1393 دو فصلنامه عالمه رهيافتي نو از بحث ماده مثالي همسو با مباني عقل و نقل

 -علمي

 تخصصي
 نفيسه مصطفوی

رويكردی  ا متافيزيک بانظريه ادوار و اكوار از فيزيک ت

 های ابن عربي و امام خميني)س(بر انديشه

)امام خميني و  متين

 انقالب اسالمي(
1394 

 -علمي 

 پژوهشي
 نفيسه مصطفوی

KioskAR: An Augmented Reality Game as a 

New Business Model to Present Artworks 

International 

Journal of 

Computer Games 

Technology 

1394 ISI 
نس اصغرزاده يو

 سخاوت

SEDEX: Scalable Entity Preserving Data 

Exchange 

IEEE Transactions 

on Knowledge and 

Data Engineering 

1395 ISI 
يونس اصغرزاده 

 سخاوت

 

 
 

 الملليو بین هاي مليشمقاالت ارائه شده در همای -5
 المللي خارجيبين المللي داخليبين ملي تاريخ

1389 1 - - 

1390 - - 1 

1392 1 1 - 

1394 8 5 - 

1395 - 1 2 

 3 7 10 جمع
 

 
 

 انتشارات  -6

 کتب  -6-1
 

 انتشارات

 تاريخ چاپ پديدآورندگان نوع کتاب عنوان کتاب 

 1389 نژاد يك يمحمدعل تأليف در كشور یعلم و فناور ديتول 1

 1391 يسعادت ديس هميفه تأليف یمجاز يخصوص ميدر حر ياخالق اسالم یهنجارها 2
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 شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی رایاهن ای

 

 ي آموزشي برگزار شدههاکارگاه -7
 

 برگزاري تاريخ مدرس عنوان کارگاه

 1387 فرزاد پوررحيميان مهندس ایكارگاه آموزشي چند رسانه

 1387 مهدی صادقي زبان و بيان نو در گرافيک امروز

 1389 يبهنام عليزاده اشرف دكتر افزارهای نوينفضاسازی مجازی بوسيله نرم

 1389 نيامحراب صادق ایچند رسانه و هويت شبكه

 1389 پورعيسي زارع های ديجيتالجايگاه زبان و بيان هنر در رسانه

 1391 فرشته فرجي ایهای رايانهروند طراحي فضاهای تعاملي در واقعيت مجازی و بازی

 1391 عباس غفاری دكتر ایهای رايانهبازی روند طراحي فضاهای تعاملي در واقعيت مجازی و

 1391 نيااحد نيک مهندس #Cهای كامپيوتری با رويكردی بر برنامه نويسي بازی

 1391 اميد اميری C #برنامه نويسي به زبان 

 1392 باقر بهرام شتربان ایصدا و صدا گذاری در سينما، انيميشن و چند رسانه

 1392 نياکاحد ني مهندس 1_های ويژهگرافيک متحرک و جلوه

 1392 ميثم محمدی 2_های ويژهگرافيک متحرک و جلوه

 1392 سيدعليرضا گلپايگاني ایهای انيميشن و رايانهتوليد بازی

 1392 وحيد واحد دكتر هنرهای ديجيتال

 1393 بهنام عليزاده اشرفي دكتر های فضايي در مطالعات هنر، معماری و مرمتآشنايي با كاربرد تحليل

 1394 محمد زارع سازی عروسكيمتحرک

 1394 سيدحسن آذری رسانه و مخاطب

 1394 مريم صلح كننده كارگرداني انيميشن

 1394 هادی محمديان توليد انيميشن

 1394 شهاب ثروتي 1داستان مصور

 1394 مهدی مهرآذر 2داستان مصور

 1394 رضا رنجبری ایكارآفريني در محيط چندرسانه
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  هاي هنريرتبه در جشنواره شرکت و کسب -8

 تعداد سال

1386 1 

1387 2 

1388 1 
 

 

 

 
 

 

  تولید آثار بدیع هنري -9

 تعداد سال

4139  2 
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 شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی رایاهن ای

 
 

 برتر پژوهشگر  -10
 

 نام و نام خانوادگي سال

 عواطفي طاسين كريمي 1389

 

 عواطفي طاسين كريمي 1390

 

 نيانيک مهندس احد 1391

 

 شتربانباقر بهرام  1392

 

 دكتر نفيسه مصطفوی 1394

 

 اصغرزاده سخاوت 1395

 
 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علمي دانشکده هنرهاي کاربرديشناسنامه 

 شناسناهم علمي

 دادکشنه هنراهی کارربدی 

(1395- 1378) 





 

 

251 

 
 شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی کارربدی

 لیست اعضاء هیأت علمي  -1
 باشد(به ترتیب حروف الفبا مي )لیست اعضا

 م و نام خانوادگينا رتبه علمي نام و نام خانوادگي رتبه علمي

 دانشیار

 

 استاديار بهرام آجورلو

 

 اكبر عابدی

 دانشیار

 

 باقرزاده كثيری

 مسعود

 استاديار

 

 وحيد عسگرپور

 مربي

 

 مربي ياسر حمزوی

 

 علي نعمتي بابايلو

 مربي

 

   مهدی رازاني
 

 

 

   

http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=1&BasesID=12
http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=2&BasesID=12
http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=3&BasesID=12
http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=5&BasesID=12
http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=7&BasesID=12
http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=6&BasesID=12
http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=4&BasesID=12
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 هاي برگزار شده همایش -2
 

 

 
 

  عنوان نشست:

اولین نشست تخصصي کاربرد علم باستان 
 ثار و بناهاي تاريخيسنجي در مرمت آ

 

 

 مليسطح برگزاری: 

 27/02/1391تاريخ برگزاری: 

 

 
 

  عنوان همايش:

هاي علمي در دومین همايش ملي تحلیل
 باستان سنجي و مرمت آثار تاريخي

 

 

 مليسطح برگزاری: 

 25/02/1392تاريخ برگزاری: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  عنوان نشست:

 «د کننده ارتباطها، ايجامجموعه موزه»نشست علمي
 

 

 

 مليسطح برگزاری: 

 28/02/1393تاريخ برگزاری: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عنوان همايش:

  ها و هفته ملي میراث فرهنگيروز جهاني موزه
 

 

 

 مليسطح برگزاری: 

 1/03/1393تاريخ برگزاری: 
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 شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی کارربدی

 

 

 
 

  عنوان همايش:

يازدهمین همايش ملي حفاظت و مرمت آثار 

 وابسته به معماري فرهنگي و تاريخي و تزيینات
 

 

 مليسطح برگزاری: 

 06/12/1393تاريخ برگزاری: 

 

 
 

  عنوان همايش:

 باستان سنجي ايران و آلمان الملليبینهمايش 
 

 

 

 

 المللي داخليبینسطح برگزاری: 

 11/08/1395تاريخ برگزاری: 
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 هاي پژوهشيعناوین طرح -3

 پژوهشي داخلي هايطرح -3-1
 تمام شده

 تاريخ پايان طرف قرارداد طرح مجري رحعنوان ط

بررسي تصفيه آبهای آلوده به مواد رنگزای مورد استفاده در صنعت 

 UV/H2O2فرش با استفاده از فرآيند اكسايش پيشرفته 

مسعود باقرزاده 

 كثيری

دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1389 

مطالعه پايداری نوری رنگهای اكريليک قرمز در مقابل تابش 

 اوراء بنفشنور م

مسعود باقرزاده 

 كثيری

دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1391 

خانه صدقياني متعلق به  1حفاظت و مرمت حوض مرمری شماره 

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 مهدی رازاني

دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1392 

 مهدی رازاني فناوری سفالگری اسالمي قره داغ
دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1392 

های فناوری سفالگری باستاني آذربايجان، بر مبنای نمونه

 اهرنجان تپه و قره تپه
 بهرام آجورلو

دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1393 

 اكبر عابدی بررسي و شناسايي منابع و معادن ابسيدين در منطقه شمال غرب ايران
دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1394 

ابسيديني دوره نوسنگي و مس باستان سنجي و منشأيابي ابزارهای 

 و سنگ دوه گُز خوی
 اكبر عابدی

دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1395 

 

 

 در حال اجرا

 تاريخ شروع طرف قرارداد مجری طرح عنوان طرح

مطالعه، شناخت و نمونه سازی لعاب الجورد در كاشي های 

 مسجد كبود تبريز

علي نعمتي 

 بابای لو

دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
3911  

 وحيد عسكرپور شناسي فضا و سكونتشناسي؛ مباني باستاننظريۀ مأواگزيني در باستان
دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1394 
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 شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی کارربدی

 

 مقاالت ارائه شده در نشریات معتبر داخلي و خارجي  -4
 مولفین رتبه نشريه تاريخ نشريهعنوان  عنوان مقاله

 1388 باغ نظر شيوه معماری شيروان
 -علمي 

 پژوهشي
 بهرام آجورلو

Iranian Azerbaijan Through the Post-Urartian Era 
Azerbaijan 

Archaeology 1388 
 الملليبين

 خارجي
 بهرام آجورلو

Investigation of the solution PH effects on the 
performance of UV/Fe-ZSM5/H2O2 process 

Water Science & 
Technology 

1389 ISI 
ود باقرزاده مسع

 كثيری
بافت در نقاشي سه پايه ای از منظر دانش حفظ و 

 مرمت آثار هنری

 -هنرهای زيبا
 هنرهای تجسمي

1389 
 -علمي 

 پژوهشي
علي نعمتي 

 بابای لو

Photocatalytic degradation of organic dyes in the 
presence of nanostructured titanium dioxide: 
influence of the chemical structure of dyes 

Journal of 
Molecular 

Catalysis A: 
Chemical 

1389 ISI 
مسعود باقرزاده 

 كثيری

 1389 باغ نظر درآمدی بر سبک معماری آذربايجان
 -علمي 

 پژوهشي
 بهرام آجورلو

نگاهي به جعل ميراث فرهنگي در ايران؛ با بررسي پايه چراغ 
 ه چهلستون اصفهانجعلي به سبک سلجوقي در كاخ موز

 1389 مرمت و پژوهش
 -علمي

 تخصصي
 مهدی رازاني

Artificial neural networks modeling of 
contaminated water treatment processes by 

homogeneous and heterogeneous nanocatalysis 

Journal of 
Molecular 

Catalysis A: 
Chemical 

1389 ISI 
مسعود باقرزاده 

 یكثير

Photooxidative decolorization of two organic dyes 
with different chemical structures by UV/H2o2 

process: Experimental Design 

DESALINATIO
N 1390 ISI 

مسعود باقرزاده 
 كثيری

 مروری بر شكارگاه های ساساني غرب ايران
مجله تخصصي 

 منظر
1390 

 -علمي
 تخصصي

 بهرام آجورلو

Application of response surface methodology in 
optimization of photocatalytic removal of 

environmental pollutants using nanocatalysts 

Environmental 
Technology 1390 ISI 

مسعود باقرزاده 
 كثيری

 حفاظت از مرواريد در جواهرات شخصي
 ایو اشياء موزه 

-يدوفصلنامه آموزش
پژوهشي مرمت اشياء 
فرهنگي و بناهای 

 تاريخي

1390 
 -علمي

 تخصصي
 مهدی رازاني

 درآمدی بر باستان شناسي و سياست
مطالعات باستان 

 شناسي
1390 

 -علمي 
 پژوهشي

 بهرام آجورلو

Modeling of Biological Water and Wastewater 
Treatment Processes Using Artificial Neural 

Networks 

Clean – Soil, Air, 
Water 1390 ISI 

مسعود باقرزاده 
 كثيری

بررسي نقش نمک در تخريب سنگ های توف ازاره 
 ايوان جنوب شرقي گنبد سلطانيه زنجان

 1390 مرمت و پژوهش
 -علمي

 تخصصي
 مهدی رازاني

 1390 گنجينه ديوار نگاره غربي كاخ سليمانيه كرج
 -علمي

 تخصصي
 آناهيتا ساساني
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 مولفین رتبه نشريه تاريخ نشريهعنوان  ن مقالهعنوا

بررسي بنيان های مرمت در ايران با نگاهي به خانه تاريخي 
 داويد، نخستين مدرسه مرمت در جلفای اصفهان

 1390 گنجينه
 -علمي

 تخصصي
 مهدی رازاني

Removal of organic dyes by UV/H2O2 process: 
Modelling and optimization 

Environmental 
Technology 1390 ISI 

مسعود باقرزاده 
 كثيری

بررسي تطبيقي تزئينات گچبری مسجد نه گنبد بلخ و 
 مسجد جامع نايين

 1390 كتاب ماه هنر
 -علمي

 تخصصي
علي نعمتي بابای 

 لو

ريخت شناسي و آسيب شناسي آجرهای ساساني 
 مجموعه ميراث جهاني تخت سليمان

 1391 اثر
 -علمي

 تخصصي
 ره سازمحسن چا

 اقليم ديرين فالت ايران در عصر نوسنگي
پژوهش های 
 ايرانشناسي

1391 
 -علمي 

 پژوهشي
 بهرام آجورلو

Influence of dyeing auxiliaries on AB74 dye 
degradation by UV/H2O2 process 

Journal of 
Environmental 
Management 

1391 ISI 
مسعود باقرزاده 

 كثيری

يه خدا آفرين و نظريه پويايي سنت سفالگری ناح
 فرهنگي عصر آهن

مطالعات باستان 
 شناسي

1391 
 -علمي 

 پژوهشي
 بهرام آجورلو

 وحيد عسكرپور

كتيبه های ضريح حضرت عباس)ع(؛ بررسي تطبيقي 
 ايات با مباني اعتقادی شيعه

-دوفصلنامه علمي
پژوهشي مطالعات هنر 

 اسالمي
1392 

 -علمي 
 پژوهشي

علي نعمتي بابای 
 ول

آشكار سازی و حفاظت تزئينات پنهان نقاشي در 
 خانه صدقياني تبريز

دوفصلنامه تخصصي 
دانش مرمت و ميراث 

 فرهنگي
1392 

 -علمي
 تخصصي

 مهدی رازاني

انسان در هنر عصر -بررسي منشاء نقشمايه ی عقرب
 مفرغ فالت ايران

 1392 ايرانشناسي
 -علمي 

 پژوهشي
 بهرام آجورلو

 در منطقه درياچه اروميهدوره نوسنگي قديم 
فصلنامه هنر و تمدن 

 شرق
1392 

 -علمي
 تخصصي

 بهرام آجورلو

رهيافتي تاريخي به شهرسازی و مجموعه های معماری 
 تبريز عهد ايلخاني

تاريخ نامه ايران بعد از 
 اسالم

1392 
 -علمي 

 پژوهشي
 بهرام آجورلو

Photo-Oxidative Stability of a Series of Red 
Acrylic Paints 

Progress in Color, 
Colorants and 

Coatings 
1392 

 -علمي 
 پژوهشي

مسعود باقرزاده 
 كثيری

 لوعلي نعمتي بابای
 هادی زند كريمي

 حفاظت و مرمت حوض مرواريد خانه صدقياني تبريز

دوفصلنامه تخصصي 
دانش مرمت و ميراث 

 فرهنگي
1392 

 -علمي
 تخصصي

 مهدی رازاني
 داريوش كوشكي

 ميرزاييعلي 
رامين محمدی 

 سفيدخاني
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 شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی کارربدی

 

 مولفین رتبه نشريه تاريخ نشريهعنوان  عنوان مقاله

حذف هويت قاجاری ارک علي شاه تبريز با مرمت به شيوه 
 سازی سبكيپاک

 1392 باغ نظر
 -علمي 

 پژوهشي

 بهرام آجورلو
علي نعمتي 

 لوبابای

زاده در بررسي منشأ و اصالت پيش از اسالمي نقشمايۀ بهرام و آ
 های چهارم تا هشتم هجری قمریآثار هنری ايران سده

پژوهش های 
 ايرانشناسي

1392 
 -علمي 

 پژوهشي
 بهرام آجورلو

ساحت اصيل تاريخي هنر در قياس با مقام ارزش 
 شناختي فرهنگي آن

 1393 سوره
 -علمي

 تخصصي
وحيد 

 عسكرپور

 نشانه شناسي نقش مايه شير بالدار ارجان
بررسي نوين 

 ريخيتا
1393 

 -علمي
 تخصصي

وحيد 
 عسكرپور

On the Origin and Meaning of the Tree of Life in the 
Art of Iranian Bronze Age 

International 
Research 
Journal of 

Applied and 
Basic Sciences 

1393 
 الملليبين

 خارجي
 بهرام آجورلو

 1393 سوره نگاهي تاريخي به نسبت هنر و معيشت
 -لميع

 تخصصي
وحيد 

 عسكرپور

تامل در اقتضائات فلسفي و باستان شناختي تكوين مدنيت 
 در نسبت به كار يا صناعت

 1393 سوره
 -علمي

 تخصصي
وحيد 

 عسكرپور

بررسي و تطبيق نقش مايه های آثار فلزی مكشوفه از 
 استان گلستان در دوره سلجوقي

دوفصلنامه علمي 
 تخصصي سفالينه

1393 
 -علمي

 تخصصي
وحيد 

 عسكرپور

 بوطيقای صناعت عصارخانه سنتي اخالقي نجف آباد
فصلنامه مردم و 

 فرهنگ
1393 

 -علمي
 تخصصي

وحيد 
 عسكرپور

بازی، پيشا خالقيت و منشأ هنر؛ جستاری در خاستگاه 
 پيش از تاريخي هنر

فصلنامه بهارستان 
 هنر

1393 
 -علمي

 تخصصي
وحيد 

 عسكرپور

های گرمابۀ ي نگارهشناسايي بافت، بستر اصلي كاش
 تاريخي نوبر تبريز

 1393 باغ نظر
 -علمي 

 پژوهشي
 بهرام آجورلو

Kura-araxes culTure  and norTH-wesTern iran: new 
perspecTives From Kul Tepe JolFa (HaDisHaHr) 

Paleorient 1394 ISI اكبر عابدی 

شناسايي رنگدانه الجورد در نگاره های ايراني با 
ه از روش های نشر اشعه ايكس القائي استفاد

 پروتون و ميكروسكوپي نيروی اتمي

علوم و فناوری 
 رنگ

1394 
 -علمي 

 پژوهشي

مسعود 
باقرزاده 
 كثيری

چشم زخم در ميانه دين و جادو؛ مطالعه موردی 
سنت های وابسته به چشم زخم در روستای 

 پيرباال، آذربايجان شرقي

 1394 اديان و عرفان
 -علمي 

 شيپژوه
وحيد 

 عسكرپور

شناسايي و تحليل بستر آثار سفالي بر مبنای 
 بقايای محيط دفن

پژوهه باستان 
 سنجي

1394 
 -علمي 

 پژوهشي

مسعود 
باقرزاده 
 كثيری
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 مولفین رتبه نشريه تاريخ نشريهعنوان  عنوان مقاله

مروری بر مطالعات ابسيدين در ايران، منشايابي معادن و 
های باستاني، پژوهش ها و پرسشطه ابسيدين های محو

 های موجود

 1394 پژوهه باستان سنجي
 -علمي 

 پژوهشي
 اكبر عابدی

Fifth and fourth millennium BC in north-western Iran: 
Dalma and Pisdeli revisited 

Documenta 
Praehistorica 1394 

 الملليبين
 خارجي

 اكبر عابدی

متعلق به دوره  بازشناخت فناوری مصنوعات چرمي
 هخامنشي، مكشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان

 1394 پژوهه باستان سنجي
 -علمي 

 پژوهشي
 حميدرضا ايراني
 وحيد عسكرپور

و  Srهای پايدار استرانسيوم و عناصر كمياب آناليز ايزوتوپ
Ba های گورستان عصر آهن مسجد كبود تبريزاسكلت 

مطالعات باستان 
 شناسي

1394 
 -علمي 

 پژوهشي

مسعود باقرزاده 
 كثيری

 بهرام آجورلو

 ايده دستگردهای ساساني
فصلنامه هنر و تمدن 

 شرق
1395 

 -علمي
 تخصصي

 بهرام آجورلو

 

 

 

 

 
 

 الملليو بین هاي مليشمقاالت ارائه شده در همای -5
 المللي خارجيبين المللي داخليبين ملي تاريخ

1387 2   
1388 2   
1389 1   
1390 4  3 
1391 3 1 2 
1392 2   
1393 6   
1394 1  1 
1395 1  3 

 9 1 22 جمع
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 شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی کارربدی

 

 انتشارات  -6

 کتب  -6-1
 

 انتشارات

 تاريخ چاپ پديدآورندگان نوع کتاب عنوان کتاب رديف

 1391 بهرام آجورلو ترجمه باستان شناسي بين النهرين: نظريات و رهيافت ها 1

 1392 وحيد عسكرپور ترجمه نظريات و رهيافت ها باستان شناسي بين النهرين: 2

پيش ازتاريخ ديرين بين النهرين؛از دوره پارينه سنگي  3

 ديرين تا پايان دوره فرهنگي حلف

 1393 بهرام آجورلو ترجمه

 1393 مسعود باقرزاده كثيری ترجمه روش های تجزيه مواد در مرمت و حفاظت آثار تاريخي 4

همايش ملي تحليل های علمي  مجموعه مقاالت دومين 5

 در باستان سنجي و مرمت آثار تاريخي

 مهدی رازاني  گردآوری

 بهرام آجورلو 

1393 

 1393 وحيد عسكرپور ترجمه دهند؟چگونه اشياء ذهن را شكل مي 6

 1395 وحيد عسكرپور ترجمه باستان شناسي فناوری 7

 1395 مسعود باقرزاده كثيری ترجمه كاربرد شيمي تحليلي در علوم باستان شناختي 8

 

  نشریات -6-2
 

 انتشارات

 سنجينشريه باستان
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 ي آموزشي برگزار شدههاکارگاه -7
 

 برگزاري تاريخ مدرس عنوان کارگاه

 1390 محسن چاره ساز 1متالوگرافي و ساختارشناسي فلزات تاريخي

 1390 محمد مرتضوی 3متالوگرافي و ساختارشناسي فلزات تاريخي

 1390 محسن چاره ساز 2متالوگرافي و ساختارشناسي فلزات تاريخي

 1390 محمد مرتضوی متالوگرافي و ساختارشناسي فلزات تاريخي

 1390 بهنام پدرام مرمت در عمل

 1390 دكتر محمد امين امامي كاربرد علوم پايه در باستان شناسي ومرمت

 1390 اميد عود باشي اريخينقش مطالعات خوردگي در حفاظت آثار فلزی ت

 1390 وحيد عسكرپور دكتر در مطالعات هنری و معماری GISرويكردی بر كاربرد 

 1390 وحيد عسكرپور دكتر در مطالعات هنر ومعماری GISكاربرد رويكرد 

 1390 جعفر مهركيان تپه معمورين

 1390 جعفر مهركيان آيا پير

 1390 جعفر مهركيان فرهنگ عصر آهن

 1390 جعفر مهركيان پيش از تاريخ ايران هنر

 1390 مهدی رازاني ميراث فرهنگي وآب وكشاورزی

 -معماری  -های كمي وآماری و مدل سازی رياضي در مطالعات هنركاربرد تحليل
 1مرمت وباستان سنجي 

كمال الدين  دكتر
 نيكنامي

1390 

 -معماری  -ات هنرهای كمي وآماری و مدل سازی رياضي در مطالعكاربرد تحليل
 2مرمت وباستان سنجي 

كمال الدين  دكتر
 نيكنامي

1390 

 1390 مهدی رازاني سنگ تراشي در جيرفت

( در ريخت شناسي STA(  و آناليز حرارتي )XRDكاربرد پراش سنج پرتو ايكس )
 آجرهای محوطه ثبت جهاني تخت سليمان

 1391 محسن چاره ساز

 مباني علم باستان سنجي
ال الدين كم دكتر

 نيكنامي
1391 

 1391 دكتر محمد امين امامي ضرورت مطالعات آركئومتری در باستان شناسي و مرمت

 1391 وحيد عسكرپور دكتر شناختيهای باستانژئوماتيک و سنجش فضايي محوطه

سنجي كاربردهای ميكروسكوپ نوری و ميكروسكوپ لكتروني روبشي مجهز به طيف
 ت باستان  شناسي  و حفاظتي آثار فلزی تاريخيتفكيک انرژی در مطالعا

 1391 محمد مرتضوی

های ميكروسكوپ الكتروني روبشي در مطالعات باستان شناختي و حفاظتي قابليت
 های تاريخيلعاب

 1391 مريم احمدی

كاربرد طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه و ميكروسكوپ الكتروني روبشي در 
 ته شده از چوبمطالعه آثار تاريخي ساخ

 1391 محسن محمدی
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 شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی کارربدی

 

 برگزاري تاريخ مدرس عنوان کارگاه

 1391 معين اسالمي های آزمايشگاهي در مطالعه و حفاظت معماری خاكينقش داده

 1391 سميه نوری های ابسيدين منطقه خداآفرين به روش پيكسيمطالعه منشا سنگ

 1391 محسن چاره ساز 1متالوگرافي آثار آهني تاريخي

 1391 محمد مرتضوی 2متالوگرافي آثار آهني تاريخي

 1391 بهروز سليمي نژاد مطال كاری در هنر اسالمي ايراني

 جايگاه تمدن حوزه هليل رود در افق عصر مفرغ شرق ميانه و آغاز شهرنشيني
يوسف  پروفسور

 مجيدزاده
1391 

 بررسي تحيلي گاهنگاری پيش از تاريخ مركز فالت ايران
يوسف  فسورپرو

 مجيدزاده
1391 

 كاربرد محاسبات آماری در مطالعات آركئومتری و حفاظت
دكتر غالمرضا 

 وطن خواه
1392 

 1392 ياسر حمزوی مروری بر تجربيات حفظ و مرمت تزئينات معماری

 1392 اميرحسين كريمي شناسايي بست نقاشي به روش كروماتوگرافي

 1392 دكتر احمدجهانگيری پتروگرافي

FTIR 1392 محمود زارعي دكتر 

 1393 بهروز سليمي نژاد هنر مطال كاری سنتي بر اشيا و مبلمان

 1394 ريچارد الرسون دكتر آناليز رنگ های طبيعي موجود در منسوجات باستاني

 1394 كسدكتر رحمان بي FT-IRكاربرد 

 1394 بابک حجتي حفاظت از استخوان در كاوش های باستان شناسي

 1394 علي خاكسار های باستان شناسي شهر زيرزميني ثامن كاوش

 1394 بهرام آجورلو دكتر آشنايي با رهيافت بوم شناسي فرهنگي در باستان سنجي

 1394 وحيد عسكرپور دكتر آشنايي با رهيافت بوم شناسي فرهنگي در باستان سنجي

 1394 مهرداد ملكزاده دكتر جستارها و پرسمان های گاهنگاری و باستان سنجي دورة ماد

 1394 جوديت تومالسكي باستان فلز سنجي ايران

 1394 مهرداد ملكزاده دكتر گاهنگاری و باستان سنجي دوره ماد

 1395 ياسر عرب كارگاه عكاسي معماری با محوريت بناهای تاريخي
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 برتر پژوهشگر  -8
 

 نام و نام خانوادگي سال

 مسعود باقرزاده كثيریدكتر  1389

 

 مسعود باقرزاده كثيریدكتر  1390

 

 عود باقرزاده كثيریمسدكتر  1391

 

 آجورلوبهرام دكتر  1392

 

 وحيد عسگرپوردكتر  1394

 

  عابدی اكبردكتر  1395

 
 

http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=3&BasesID=12
http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=3&BasesID=12
http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=3&BasesID=12
http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=3&BasesID=12
http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=3&BasesID=12
http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=1&BasesID=12
http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=2&BasesID=12
http://faa.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=2&BasesID=12


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علمي دانشکده طراحي اسالميشناسنامه 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 شناسناهم علمي

 دادکشنه طراحي اسالمي

(1395- 1378) 
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 هم علمي دادکشنه  طراحي اسالميشناسنا

 لیست اعضاء هیأت علمي  -1
 باشد(به ترتیب حروف الفبا مي )لیست اعضا

 نام و نام خانوادگي رتبه علمي نام و نام خانوادگي رتبه علمي

 مربي

 

 استاديار علي اكبر آهني 

 

 مرتضي پورمحمدی

 مربي

 

 مربي نرگس ادبي

 

 محمدعلي حداديان 

 مربي

 

 مربي بابک امرائي

 

 ميثم خداشناس

 مربي

 

 مربي نعيمه انزابي

 

 منصور رضايي

 مربي

 

 استاديار ابراهيم ايماني

 

 احد شاه حسيني

 مربي

 

 استاديار شهاب پورطالبي

 

 سيد علي فارغ 

 استاديار

 

 مربي صفر پورعباس

 

 عباسقلي وهابي

 

 
 

  

http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=1&BasesID=11
http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=14&BasesID=11
http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=2&BasesID=11
http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=6&BasesID=11
http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=3&BasesID=11
http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=7&BasesID=11
http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=4&BasesID=11
http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=8&BasesID=11
http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=5&BasesID=11
http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=9&BasesID=11
http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=12&BasesID=11
http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=10&BasesID=11
http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=13&BasesID=11
http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=11&BasesID=11
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 هاي برگزار شده همایش -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عنوان همايش:

 نشانه شناسي و هنر
 

 

 المللي داخليبینسطح برگزاری: 

 09/03/1387تاريخ برگزاری: 

 

 

  عنوان همايش:

 هاي نوين در طراحي صنعتي نگرشاولین همايش 
 

 

 مليسطح برگزاری: 

 13/02/1391تاريخ برگزاری: 

  



 

 

267 

 
 هم علمي دادکشنه  طراحي اسالميشناسنا

 هاي پژوهشيعناوین طرح -3

 هاي خارجي )کاربردي(طرح -3-1

 تمام شده

انتاريخ پاي طرف قرارداد مجري طرح عنوان طرح  

 بررسي اجزاء انواع دار قالي در استان آذربايجان شرقي
عباسقلي  مهندس

 وهابي

مركز تحقيقات 

 فرش دستباف
1380 

راه اندازی پايگاه اطالع رساني كتابخانه ديجيتالي دانشگاه 

 Webهنر اسالمي تبريز تحت  

ابوالفضل  مهندس

 توتونچي

سازمان مديريت و 

 برنامه ريزی كشور
1382 

 ارزيابي دروني گروه طراحي صنعتي
فاطمه 

 فرشچيگل

سازمان سنجش و 

 آموزش كشور
1385 

مطالعه و طراحي ماكتهای پنج ساختمان شاخص شهر تبريز 

 به منظور برپايي نمايشگاه تبريز؛ شهر شكالتي

شهاب  مهندس

 پورطالبي

كت راه شر

 كارآفرينان
1389 

مطالعات عملياتي سازی و ساخت نمونه های ماكت مدوالر 

هرداری تبريز، ارگ عليشاه، مقبرهبناهای شاخص تبريز: ش

 الشعراء، ائل گلي، خلعت پوشان تبريز

شهاب  مهندس

 پورطالبي

شركت راه 

 كارآفرينان
1390 
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 پژوهشي داخلي هايطرح -3-2
 تمام شده

انتاريخ پاي طرف قرارداد مجري طرح حعنوان طر  

های كاری پرستاری و تعيين آسيباهبررسي ارگونوميكي ايستگ

 ، الزهرا تبريزهای امام)ره( ، شهداهای جسمي در بيمارستان

منصور  دكتر

 رضايي

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1385 

 سيد علي فارغ ها و كاربرد آن در مديريت طراحيبررسي نظريه سيستم
دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1389 

فضا به مثابه متن: بررسي روابط فرم و فضا بر اساس رويكرد بينا 

 ای و بينا متنينشانه
 بابک امرايي

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1389 

 طراحي و راه اندازی پايگاه آموزش الكترونيک 

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز

شهاب  مهندس

 پورطالبي

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1391 

 فراگرد طراحي محصول به كمک هوش مصنوعي
شهاب  مهندس

 پورطالبي

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1391 

 بررسي وضعيت ارگونوميكي كارگاههای طراحي صنعتي

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز 

منصور  دكتر

 رضايي

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1392 

های در خصوص نصب مبلمانآسيب شناسي و ارائه راهكارهايي 

تبريز از  8شهری )نيمكت، سطل زباله، كيوسک تلفن( منطقه 

 ديدگاه زيبايي شناسي

 مهندس

محمدعلي 

 حداديان

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1392 

 

 

 در حال اجرا

عشروتاريخ  طرف قرارداد مجري طرح عنوان طرح  

وم با دستگاه وكيبررسي روشهای نمونه سازی و قالب گيری 

دهي حرارتي تحت خالء( به منظور بهينه فرمينگ )روش شكل

 سازی فرآيندهای توليد

 مهندس

 ابراهيم ايماني

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1393 

رويكرد طرح ريزی در صنعت خدمات با الگوی طراحي برای 

 صنعت ساخت و توليد محصوالت
 سيد علي فارغ

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1395 

 ساخت دستگاه نمونه سازی دوبعدیطراحي و 

 از مواد معدني 

صفر  دكتر

 پورعباس

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1393 
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 هم علمي دادکشنه  طراحي اسالميشناسنا

 

 مقاالت ارائه شده در نشریات معتبر داخلي و خارجي  -4
 

 تاريخ عنوان نشريه عنوان مقاله
رتبه 
 نشريه

 مولفین

ارزيابي كاربر و كاركرد محصول با رويكرد 
 طراحي تعامالت

 -زيبا هنرهای
 هنرهای تجسمي

1389 
 -علمي 

 پژوهشي
 زادهالهام مرشد

اقتصاد پسامدرن؛ بررسي تطبيقي تحوالت 
 اقتصادی مدرن و پست مدرن

اطالعات سياسي 
 اقتصادی -

1389 
 -علمي

 تخصصي
 بابک امرايي

 1390 باغ نظر تحليل نشانه شناختي طراحي پسامدرن
 -علمي 

 پژوهشي
 بابک امرايي

 دست آزاد)اسكچ( در فرآيند طراحي تاثير طراحي با
 -هنرهای زيبا

 هنرهای تجسمي
1390 

 -علمي 
 پژوهشي

 سمانه عظيمي

آناليز فرمي عناصر اصلي سازنده ی هويت بصری 
 شكل محصول

 1391 دستاورد
 -علمي

 تخصصي
 ميثم خداشناس

بررسي تاثير روش بارش مغزی بر خالقيت 
 هنرجويان در آموزش تصويرسازی

رش پژوهش و نگا
 كتب دانشگاهي

1392 
 -علمي 

 پژوهشي
 مرتضي پورمحمدی

 پورفاطمه حسن
بررسي ميزان انطباق جهت سطوح و حركت چشم 
 انسان در درک تصوير براساس روانشناسي گشتالت

-هنرهای زيبا
 هنرهای تجسمي

1392 
 -علمي 

 پژوهشي
 حسين ناصر اسالمي

طراحي و مناسب سازی وسيله ی بازی برای كودكان 
 اپلژيک تحت رويكرد فراگيرپار

فصلنامه طرح و 
 نماد

1392 
 -علمي

 تخصصي
 ميثم خداشناس

Association of Physical Activity Level and 
Socioeconomic Factors Among University Staff 

International 
Journal of Sport 

Studies 
1393 ISC منصور رضايي 

Spring-based  tactile  array  for  assistive  robotic  
surgical applications 

Maejo 
International  
Journal of 

Science and 
Technology 

1393 ISI صفر پورعباس 

Comparing Reverberation Time in West Churches 
and Mosques of Qajar Era in Tabri 

فصلنامه آرمان 
 شهر

1393 
 -علمي 

 پژوهشي
 عباس غفاری

ومي كارآفريني نر: تعامل دانشگاه و بنگاه های مدل ب
 اقتصادی كوچک و متوسط

فصلنامه علمي، 
آموزشي و 

پژوهشي پژوهش 
 هنر

1393 
 -علمي

 تخصصي
 ميثم خداشناس
 منصور رضايي

 تحليل بينانشانه ای روابط فرم و فضا
 -هنرهای زيبا

 هنرهای تجسمي
1393 

 -علمي 
 پژوهشي

 بابک امرايي
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 تاريخ عنوان نشريه عنوان مقاله
رتبه 
 نشريه

 مولفین

An Investigation Into The Impacts Of Sustainable 
Development On Shifting Product Design Paradigms 

Indian Journal of 
Fundamental and 

Applied Life 
Sciences ISS 

1393 ISI نعيمه انزابي 

Formic and Functional Parameters of Interface 
Designing for Interaction the Blind with Paintings 

Mitteilungen 
Saechsischer 
Entomologen 

(MSE) 
1394 ISI ميثم خداشناس 

Visual Assessment of Methods of Street Furniture 
Installation Using Kansei Engineering (Case Study: 

Benches in the Historical-Cultural 
Area of Tabriz) 

Modern Applied 
Science 1395 scopous محمدعلي حداديان 

The Design of a Supply Chain with Efficient 
Manufacturers 

Journal of Applied 
Environmental 
and Biological 

Sciences 
1395 ISI نرگس ادبي باويل عليا 

قضاوت در افراد توجه متمركز برخود، ديگران و سوگيری 
 مبتال به نشانگان اختالل هراس اجتماعي و افراد عادی

 1395 انديشه و رفتار
 -علمي 

 پژوهشي
 مرتضي پورمحمدی

Designers and engineers; the impact of their personality 
traits on forming R&D teams 

INTAN 
management 

journal 
1395 ISC نرگس ادبي باويل عليا 

Employing Kansei Engineering in Investigating Users‟ 
and Sellers‟ Emotional Perception of Water Faucets 

International 
Journal of Social 

Sciences and 
Humanities 
Research 

1395 
 الملليبين

 خارجي

 فخرالدين اعتمادی
 احد شاه حسيني

 نرگس ادبي باويل عليا
 صفر پورعباس

dedigning an efficient supply chain network with 
uncertain data: a robust optimization - data 

envelopment analysis approach 

journal of the 
oprational research 

society 
1395 ISI نرگس ادبي باويل عليا 

the Comparision of Personality Traits between 
Engineering and Iindustrial Design Students and 
Discussion about their Courses Similarities and 

Differences 

Journal of 
Administrative 
Management, 
Education and 

Training(JAMET) 

1395 
 -علمي 

 پژوهشي
 نرگس ادبي باويل عليا

در  ارائه الگوريتم چند هدفه تجمع ذرات برای انتخاب پروژه
 شرايط عدم قطعيت

 الملليبيننشريه 
مهندسي صنايع و 

 مديريت توليد
1395 

 -علمي 
 پژوهشي

 نرگس ادبي باويل عليا

تاثير انتخاب مواد بر دريافت های احساسي كاربران 
 از محصوالت

-نشريه هنرهای زيبا
 هنرهای تجسمي

1395 
 -علمي 

 پژوهشي
 نرگس ادبي باويل عليا
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 الملليو بین هاي مليششده در همای مقاالت ارائه -5
 

 المللي خارجيبين المللي داخليبين ملي تاريخ

1381 1   
1382 1   
1384 1   
1385 1   
1387 2   
1388 4   
1389 1  1 
1391 9  2 
1392 4 3  
1393 6 2 1 
1394 5 6 4 
1395 1 2 2 

 10 13 36 جمع

 

 انتشارات  -6

 کتب  -6-1
 

 تانتشارا

 تاريخ چاپ پديدآورندگان نوع کتاب عنوان کتاب 

 1392 بابک امرايي تأليف پسامدرن و طراحي فراصنعتي 1

 1393 منصور رضايي تأليف مباني نظری ارگونومي 2

 1393 محمدعلي حداديان ترجمه های اوليهها و نمونهمدل 3

 1394 داديانمحمدعلي ح تأليف (1) سازی مقدماتي برای طراحان صنعتيمدل 4
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 ي آموزشي برگزار شدههاکارگاه -7
 

 تاريخ شروع مدرس عنوان کارگاه

 1386 سيفي تجلي ليزر و كاربرد آن در طراحي صنعتي

 1386 ستار پورتقي انوريان انرژی هسته ای و كاربرد آن در طراحي صنعتي

 1386 پورعباس نانو تكنولوژی

7138 جعفر خليل عالفي 3طراحي صنعتي  

 1387 مهيار صامت حقيقي مهندس 1طراحي صنعتي

 1387 محمدصادق ژيان زه تاب 2طراحي صنعتي

 1387 مصطفي ميرفندرسكي 1صنعت و دانشگاه

 1387 حامد عاشقعلي 2صنعت و دانشگاه 

 1387 ناصر كليني ممقاني دكتر 4طراحي صنعتي

 1387 ناصر كليني ممقاني دكتر طراحي صنعتي

 1388 بهزاد پورعباس خيرالدين نفناوريهای نوي

 1388 سيد هاشم مسدد مهندسي ارزش

 1389 نيما نورايي مهندس رندرينگ برای كنكور كارشناسي ارشد

 1389 نيما نورايي مهندس اسكيس و پرزانته برای كنكور ارشد

 1389 مهيار صامت حقيقي مهندس 1اسكچ فرآيند طراحي سريع

 1389 مهيار صامت حقيقي دسمهن 2اسكچ فرآيند طراحي سريع

 1389 سيدطاهر اعرج خدائي (Rapid Prototypingسازی سريع)سازی و نمونهآشنايي با شيوه های مدل

 1389 جعفر خليل عالفي (Shape Memory alloysدار)هوشمند( برای رشته طراحي صنعتي)حافظهآلياژهای

 1389 ابراهيم ايماني مهندس شبيه سازی بازار

 1390 ناصر كليني ممقاني دكتر رواني كاربر نسبت به محصول ومحيط -ي با روشهای ارزيابي روحي آشناي

 1390 ناصر كليني ممقاني دكتر رواني كاربر نسبت به محصول ومحيط -آشنايي با روشهای ارزيابي 

 1390 فرزاد برخورداری 1طراحي اسكچينگ خودرو 

 1390 تانهسيد همايون گلس 2های ارائه طراحي روش

 1390 سيد همايون گلستانه 1های ارائه طراحي روش

 1390 حميد نديمي دكتر گفتگويي در باب طراحي

 1390 نيما نورايي مهندس تكنيک های طراحي راندو

 1390 فرزاد برخورداری 1طراحي اسكچينگ خودرو 

 1390 فرزاد برخورداری 2طراحي اسكچينگ خودرو 

 1390 ي انوريانستار پورتق فيزيک مدرن
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 تاريخ شروع مدرس عنوان کارگاه
 1391 عليرضا فيض بخش دكتر تجاری سازی ايده های طراحي

 1391 سيد جواد ظفرمند دكتر طراحي برای توسعه پايدار)طراحي پايدار(

 1391 نيما نورايي های ارائه ايدهروش مباني طراحي و

 1391 عليرضا اژدری تردك در آمدی بر مديريت طراحي وطراحي خدمات

 1391 عليرضا اژدری دكتر سازی مباني طراحي صنعتيهای بوميامكان

های شناخت مباني طراحي به معنای كلي آن وتفاوت آن با شيوه
 علوم طبيعي وعلوم انساني

 1391 عليرضا اژدری دكتر

 1391 عليرضا اژدری دكتر مباني و پارادايمهای تجزيه وتحليل طراحي صنعتي

 1391 بيژن آريانا دكتر طراحي كاربر محور

 1391 بيژن آريانا دكتر طراحي خدمات

 1392 سيدرضا حسيني الهيجي طراحي مبلمان محيطي

 1393 نيما نورايي مهندس تقويت كار عملي دانشجويان شركت كننده در كنكور طراحي صنعتي ارشد

 1393 نيما نورايي مهندس احي صنعتيتقويت كار عملي دانشجويان شركت كننده در المپياد طر

 1393 مهيار صامت حقيقي مهندس بحث عملي المپياد طراحي صنعتي

 1393 نيما نورايي مهندس IFآماده سازی دانشجويان برای شركت در مسابقات 

 1393 عباس غفاری دكتر مباني اكوستيک در طراحي صنعتي

 1394 عباس غفاری دكتر اكوستيک در طراحي محصول

 1394 محسن رسولي الجوردی بازخواني طراحي در طراحي صنعتي

 1394 نيما نورايي مهندس 1آمادگي دانشجويان برای شركت در المپياد كشوری 

 1394 محسن رسولي الجوردی 2آمادگي دانشجويان برای شركت در المپياد كشوری

 1394 بابک امرايي آشنايي با روش تحقيق

 1394 معين ندايي ی در طراحي صنعتيآشنايي با روش مورفولوژ

 1394 فرزاد پورمحمدحسن آردويينو الكترونيک تجربي برای طراحان صنعتي

 1394 شادی عظيمي 1روش شناسي طراحي محصول

 1394 آيدين مهديزاده 2روش شناسي طراحي محصول 

 1394 علي اكبر كيخا مقدم شيوه های نوين آزمايشگاهي در ارزيابي ارگونومي

 1394 بهروز محمودزاده مهندس سازی خودرو با گل صنعتي)كلي(دلم

 1395 وحيد دائم اينانلو طراحي خدمات
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  برگزیده گان المپیاد علمي  -8
 

 سال توضیحات رتبه نام و نام خانوادگي دانشجو

 1393 نوزدهمين دوره 4 منير پناهي

 1393 نوزدهمين دوره 11 محسن سرابي

 1393 نوزدهمين دوره 14 الميرا دلداری

 1393 نوزدهمين دوره 16 مرضيه حامي كمری

 1393 نوزدهمين دوره 20 معين ندايي

 1393 نوزدهمين دوره 26 فاطمه محمودی

 1393 نوزدهمين دوره 30 محمد قاسمي نژاد رائيني

 1394 بيستمين دوره 1 سامان هاشمي

 1394 بيستمين دوره 3 محسن سرابي

 1394 بيستمين دوره 4 سميرا رضايي

 1394 بيستمين دوره 13 حسين جمالي

 1394 بيستمين دوره 15 مرضيه حامي

 1394 بيستمين دوره 16 حميدرضا عمارلو

 1394 بيستمين دوره 18 حامد قرباني

 1394 بيستمين دوره 20 محمدصادق طاهری

 1394 بيستمين دوره 24 فرناز پوينده

 1395 ين دورهبيست و يكم 1 محمد صادق طاهری

 1395 بيست و يكمين دوره 9 حسين جمالي

 1395 بيست و يكمين دوره 10 حامد قرباني

 1395 بيست و يكمين دوره 16 احسان چراغي

 1395 بيست و يكمين دوره 17 رويا مهرعلي

 1395 بيست و يكمين دوره 23 شايان جوادی

 1395 بيست و يكمين دوره 26 ريحانه هاشمي

 

  آثار بدیع هنري تولید -9

 تعداد سال

1395 2 
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 برتر پژوهشگر  -10
 

 نام و نام خانوادگي سال

 بابک امراييمهدس  1393

 

 مهندس ميثم خداشناس 1394

 

1395  
  ادبي نرگسمهندس 

 
 

 

http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=2&BasesID=11
http://idesign.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=2&BasesID=11
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 شناسناهم علمي دادکشنه  فرش 

 لیست اعضاء هیأت علمي  -1
 باشد(به ترتیب حروف الفبا مي )لیست اعضا

 نام و نام خانوادگي رتبه علمي نام و نام خانوادگي رتبه علمي

 استاديار

 

 مربي فاطمه اكبری

 

 الهام صادقپوری

 مربي

 

 استاديار الله آهني

 

 سيامک صفاپور

 مربي

 

 اميحسن پورن

 جواد

 مربي

 

 مريم متفكرآزاد

 مربي

 

سيد  سيد سعادتي

 هادی 

 استاديار

 

 علي وندشعاری

 مربي

 

 مربي اميد شيخ بگلو

 

 آزاده زادهيعقوب
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 هاي پژوهشيعناوین طرح -2

 هاي خارجي )کاربردي(طرح -2-1
 

 تمام شده

 تاريخ پايان طرف قرارداد مجري عنوان طرح
وجود و شناسايي و مطالعه جغرافيايي بررسي وضعيت م

 شرقي آذربايجان استان در  …زيراندازها شامل گبه و
 فاطمه اكبری

مركز تحقيقات فرش 
 دستباف

1379 

بررسي شيوه های طراحي فرش در استان آذربايجان 
 شرقي

جواد حسن 
 پورنامي

مركز تحقيقات فرش 
 دستباف

1379 

 ايجانشرقيشناسايي هنرمندان طراح فرش استان آذرب
ابوالفضل عبدالهي

 فرد
مركز تحقيقات فرش 

 دستباف
1380 

های رنگرزی در استان بررسي وضعيت موجود كارگاه
 آذربايجان شرقي

 هادی فياضي
مركز تحقيقات فرش 

 دستباف
1380 

بررسي هزينه های توليد انواع فرش دستباف در استان 
 آذربايجان شرقي

 علي اكبر آهني
مركز تحقيقات فرش 

 دستباف
1380 

 هادی فياضي راه اندازی پايگاه اطالعاتي قالي ايران
سازمان مديريت و 
 برنامه ريزی كشور

1383 

 احيا و اصالح نقوش فرش منطقه آذربايجان غربي
جواد حسن 

 پورنامي
سازمان بازرگاني 

 غربياستان آذربايجان
1387 

بازشناسي طراحي اصيل فرش تبريز به منظور اصالح 
 معاصر توليدات

 فاطمه اكبری
صندوق حمايت از 

پژوهشگران و فناوران 
 كشور

1393 
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 هاي پژوهشي داخليطرح -3-2
 

   تمام شده 

 تاريخ پايان طرف قرارداد طرح مجري عنوان طرح
طراحي و تنظيم قرآن كريم برای بافت بصورت فرش دو 

 رويه و كتاب مجلد
 علي اكبر آهني

دانشگاه هنر اسالمي 
 تبريز

1380 

بررسي مفاهيم نمادين نقوش هنر های سنتي  آذربايجان 
 شرقي در ادوار مختلف پيش از اسالم

 فاطمه اكبری
دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1382 

ای ايران های موزهمفاهيم نمادين نقوش گياهي در قالي
 )دوره صفويه و قاجار(

 علي وندشعاری
دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1388 

بررسي طراحي و بافت قرآن مجيد در دانشگاه مطالعه و 
 هنر اسالمي تبريز

جواد حسن 
 پورنامي

دانشگاه هنر اسالمي 
 تبريز

1389 

بررسي توليد رنگدانه پروديجيوسيني از باكتری سراشيا و 
 كاربرد آن در صنعت فرش

سيد هادی سيد 
 سعادتي

دانشگاه هنر اسالمي 
 تبريز

1392 

های رايج در مايها و نقشهبندی طرحآوری و طبقهجمع
 های منطقه هريسقالي

 عبداله ميرزائي
دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1392 

مطالعه بهينه سازی فرايندهای استخراج رنگزای 
 ( و كاربرد آن در رنگرزی الياف پشمDactylopius coccusقرمزدانه)

 سيامک صفاپور
دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1392 

يژگي های طرح، نقش مايه و رنگ بررسي و شناسايي و
 های منطقه اردبيلگليم

 الهام صادقپوری
دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1394 

بررسي نقوش طبيعي )جانوری، گل فرنگ، آثار و ابنيه( به 
های تبريز و تاثير اين نقوش در ميزان كار رفته در قالي

 هامقبوليت فروش داخلي اين قالي
 مريم متفكرآزاد

هنر اسالمي دانشگاه 
 تبريز

1394 

های كاربردی و تزئيني كتيبه بندی نقششناسايي و طبقه
 های دوره قاجارنگاری در قالي

 الله آهني
دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1394 

 

 

 در حال اجرا

 تاريخ شروع طرف قرارداد طرح مجري عنوان طرح
بررسي توليد رنگدانه پروديجيوسيني از باكتری سراشيا و 

 ربرد آن در صنعت فرشكا
سيد هادی سيد 

 سعادتي
دانشگاه هنر اسالمي 

 تبريز
1390 

سازی فرايندهای استخراج رنگزای مطالعه بهينه
 ( و كاربرد آن در رنگرزی الياف پشمDactylopius coccusقرمزدانه)

سيامک دكتر 
 صفاپور

دانشگاه هنر اسالمي 
 تبريز

1392 

و تطبيق آن  های مرمت سنتي فرشمستند سازی روش
 های علميبا روش

علي دكتر 
 وندشعاری

دانشگاه هنر اسالمي 
 تبريز

1392 

بررسي نقوش طبيعي )جانوری، گل فرنگ، آثار و ابنيه( به 
های تبريز و تاثير اين نقوش در ميزان كار رفته در قالي

 هامقبوليت فروش داخلي اين قالي
 مريم متفكرآزاد

دانشگاه هنر اسالمي 
 تبريز

4139  
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 مقاالت ارائه شده در نشریات معتبر داخلي و خارجي  -3
 

رتبه  تاريخ عنوان نشريه عنوان مقاله
 نشريه

 مولفین

فصلنامه تحليلي  هنر سفالگری و بررسي نقوش آن در ادوار اسالمي
پژوهشي مدرس هنر 
دانشكده هنر دانشگاه 

 تربيت مدرس

 فاطمه اكبری داخلي 1382

فصلنامه تحليلي ت  ی عصر صفویهاقاليتجلي عرفان در 
 پژوهشي نگره

 علي وندشعاری داخلي 1385

فصلنامه علمي  پيشينه كيش مهر در منطقه آذر بايجان شرقي
 پژوهشي سه عالمه 
 )از تصوير تا متن(

 -علمي  1385
 پژوهشي

 فاطمه اكبری

های تصويری دوره  اسطوره هوشنگ شاه در قالي
 قاجاريه

 -فصلنامه علمي
 شي گلجامپژوه

 -علمي  1387
 پژوهشي

 علي وندشعاری

بررسي كيفي دستمال نقشه ها در طرح و نقش 
 های هريسقالي

 -فصلنامه علمي 
 پژوهشي گلجام

 -علمي  1388
 پژوهشي

 عبداله ميرزائي

جايگاه عرفاني نقش مايه گرفت و گير در چهار نمونه از 
 1345تا  1337های دوره صفويه قالي

 -لمي ع 1389 جلو هنر
 ترويجي

 علي وندشعاری

كاهش انحراف با نيازهای بازار جهاني فرش دستباف با 
 تاكيد بر فناوری اطالعات

 -علمي  1389 گلجام
 پژوهشي

 علي وندشعاری

 عبداله ميرزائي داخلي 1390 كتاب ماه هنر تحوالت تاريخي قالي ايران از دير باز تا دوره معاصر

 فاطمه اكبری داخلي 1390 زبان و ادبيات فارسي انهرمز و تفاوت آن با نماد و نش

نگرشي بر مفهوم هويت در طراحي قالي 
 معاصر اران و اردبيل

 -علمي  1390 گلجام
 پژوهشي

 مهدی جهاني
 جواد حسن پورنامي

 عبداله ميرزائي
رنگرزی نخ پشمي با پسماند گل محمدی حاصل از 

 گالب گيری و مقايسه آن با رنگزای پوست انار

 -علمي  1390 لجامگ
 پژوهشي

محمدرضا شاه 
 پروری

 عبداله ميرزائي داخلي 1390 كتاب ماه هنر تاريخ نگارگری ايران از آغاز تا دوره قاجار

بررسي سير تكامل اسليمي در هنر ايران) دوره ساساني 
 ق( -تا قرن هفتم ه

ماهنامه كتاب ماه 
 هنر

 عبداله ميرزائي داخلي 1391

باني نظری طرح های افشان در بررسي ساختار و م
 ی ايرانيهاقالي

 -علمي 1391 گنجينه
 تخصصي

 عبداله ميرزائي

 عبداله ميرزائي داخلي 1391 ماهنامه كتاب ماه هنر جايگاه طرح های افشان فرش در دكوراسيون داخلي

 رزائيعبداله مي داخلي 1391 ماهنامه كتاب ماه هنر بررسي عمليات تكميل در فرش دستبافت ايران

 عبداله ميرزائي داخلي 1391 كتاب ماه هنر شناخت گليم و گليم مانندهای ايران

نقد و بررسي سرفصل دروس كارشناسي 
 ناپيوسته فرش دستبافت

 عبداله ميرزائي داخلي 1391 كتاب ماه هنر
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رتبه  تاريخ عنوان نشريه عنوان مقاله
 نشريه

 مولفین

ای طرح بررسي محمل های نمادين و ساختاره
 های ورني ايل ارسباران

فصلنامه علمي 
تخصصي هنرهای 
 تجسمي نقش مايه

 فاطمه اكبری داخلي 1391

 -علمي 1391 چيدمان های فقهي در عرصه هنرمعرفي كتاب انديشه
 تخصصي

 عبداله ميرزائي

های ادبي و اخالقي در هنر اسالمي، مطالعه تجلي آموزه
 ه نيشابوریهای منقوش به كتيبموردی: سفالينه

 آزاده يعقوب زاده داخلي 1392 ماهنامه كتاب ماه هنر

جستاری در باب هنر اسالمي در تقابل با هنر به 
 مفهوم غربي آن

 عبداله ميرزائي داخلي 1392 كتاب ماه هنر

Natural dyes and antimicrobials for green 
treatment of textiles 

Environmental 
Chemistry Letters 

1392 ISI مسعود باقرزاده كثيری 
 سيامک صفاپور

Introduction and Physical Investigation Mosque- 
madrassa of karim Ishan, the First Religious school of 

Iranian Turkmen 

International 
Research Journal of 
Applied and Basic 

Sciences 

 -علمي  1392
 پژوهشي

پريسا نامي 
 يگرم

نقش تبريز و تجار آن در احيای سنت قاليبافي 
 ايران در دوره قاجار

دو فصلنامه پژوهش 
 هنر

 عبداله ميرزائي داخلي 1392
 فاطمه عارف پور

های بررسي كاركرد نقش و نوشتار در قالي
 ای(جانمازی)سجاده

دو فصلنامه پژوهش 
 هنر

 شبنم محمدی داخلي 1392
 علي وندشعاری

 مريم متفكرآزاد داخلي 1392 ماهنامه كتاب ماه هنر عنوی نگارگری ايرانينگاهي بر حكمت م

بررسي ماهيت وجودی نقش شكار در فرش 
 های دوره صفويه

 -علمي  1392 گلجام
 پژوهشي

محمدرضا شاه 
 پروری

 آزاده يعقوب زاده داخلي 1392 ماهنامه كتاب ماه هنر نقش مايه طلسم محافظ بر فرش تركمن

ويژگي های كتب چاپ سنگي با استناد بر  مطالعه بررسي
 كتاب چاپ سنگي مرزبان نامه

 -علمي  1392 فصلنامه چاپ و نشر
 ترويجي

 مريم متفكرآزاد
 ليال دوبختي

 آزاده يعقوب زاده داخلي 1393 كتاب ماه هنر عناصر جادويي در دستبافته های بختياری

چشم و مفاهيم تطبيقي آن در اساطير، 
 رهنگ عامه ايرانادبيات، هنر و ف

 پروين بابايي داخلي 1393 كتاب ماه هنر
 فاطمه اكبری

Photocatalytic treatment of wastewater containing 
Rhodamine B dye via Nb2O5 nanoparticles: effect of 

operational key parameters 

Desalination and 
Water Treatment 

1393 ISI سيامک صفاپور 

Eco-friendly dyeing of treated wool fabrics with 
reactive dyes using chitosanpoly(propylene 

imine)dendreimer hybrid 

Clean Techn 
Environ Policy 

1393 ISI سيامک صفاپور 

 -علمي  1393 گلجام های معاصر هريسساختارشناسي طرح در قالي
 پژوهشي

 علي وندشعاری

راحي مد لباس زنانه در الگوی بررسي مباني نظری ط
 اسالمي -ايراني 

 پروين بابايي داخلي 1393 فصلنامه نقد كتاب هنر
 فاطمه اكبری

تقسيم بندی بازار داخلي فرش دستباف اصفهان برحسب 
 گروه های درآمدی و سني

 -علمي  1393 بررسي بازرگاني
 ترويجي

جواد حسن 
 پورنامي
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 مولفين به نشريهرت تاريخ عنوان نشريه عنوان مقاله

مروری بر روش های تكميل حفاظتي فرابنفش 
 منسوجات طبيعي با استفاده از مواد جاذب  فرابنفش

مطالعات در دنيای 
 رنگ

 -علمي  1393
 ترويجي

 حامد احمدی
 سيامک صفاپور

های ذهني تحليل نقوش حيواني در قالي
 بخشايش آذزبايجان

دوفصلنامه علمي 
 تخصصي سفالينه

 -يعلم 1393
 تخصصي

 علي وندشعاری

 -علمي  1393 گلجام عوامل موثر بر تنوع توليدات فرش دست باف اصفهان
 پژوهشي

جواد حسن 
 پورنامي

Exploring  and  Exploiting  Plants  Extracts  as  the  
Natural Dyes/Antimicrobials in Textiles Processing 

progress 1393  علمي- 
 پژوهشي

زاده مسعود باقر
 كثيری

 سيامک صفاپور
Improvement of the dyeing and fastness properties 

of a naphthalimide fluorescent dye using 
poly(amidoamine) dendrimer 

Coloration 
Technology 

1393 ISI سيامک صفاپور 

بازنمايي عوامل موثر برشكل گيری سبک پوشاک 
 ايرانيان

فصلنامه تخصصي 
 مردم ايران فرهنگ

 -علمي 1393
 تخصصي

 پروين بابايي
 فاطمه اكبری

Salt-free Reactive Dyeing of the Cotton Fabric 
Modified with Chitosan- Poly(propylene imine) 

Dendrimer Hybrid 

Fibers and 
Polumers 

1394 ISI سيامک صفاپور 

 -علمي  1394 تشناخ در منطق پرواز سهروردی« حسن و زيبايي»جايگاه 
 پژوهشي

رضا مدني 
 دورباشي

 فاطمه اكبری
های تجزيه و تحليل طرح و نقش در قالي
 روستايي معاصر شهرستان اهر

 -دو فصلنامه علمي 
 پژوهشي گلجام

 -علمي  1394
 پژوهشي

 عبداله ميرزائي
 رحيم چرخي

مروری بر خواص و كاربردهای رنگ طبيعي 
 قرمز دانه در صنايع مختلف

ت در دنيای مطالعا
 رنگ

 -علمي  1394
 ترويجي

 سميه ميرنژاد
 سيامک صفاپور

Functionalization of poly(amidoamine) de
ndrimerbased nano 

architectures using a naphthalimide deriva
tive and their fluorescent, 

dyeing and antimicrobial properties on wo
ol fibers 

Luminescence 1394 ISI سيامک صفاپور 

تاثير سرمايه فكری در مديريت توليد و صادرات 
 فرش دست بافت ايران

 -علمي 1394 گنجينه
 تخصصي

 عبداله ميرزائي

Improvement  of  dyeing  and  antimicrobial  
properties  of  nylon  fabrics modified  using  
chitosan-poly(propylene  imine) dendreimer  

hybrid 

Journal  of  
Industrial  and  
Engineering  
Chemistry 

1394 ISI سيامک صفاپور 

Epic And Myth In Pictorial Carpets Of 
Qajar Era In Iran 

Art Sanat 1394 الملليبين 
 خارجي

 علي وندشعاری
 احد نژادابراهيمي

 -علمي  1394 وه هنرجل بررسي ادبيات غنايي در فرش های تصويری دوره قاجار
 ترويجي

 الله آهني
 علي وندشعاری
 آزاده يعقوب زاده

بهينه سازی فرآيند استخراج فراصوت رنگزای 
 طبيعي ميوه وليک

-نشريه علمي
پژوهشي علوم و 

 فناوری رنگ

 -علمي  1394
 پژوهشي

سولماز اسحق لو 
 گلوگاهي

 سيامک صفاپور
 سعادتي سيد هادی سيد
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 شناسناهم علمي دادکشنه  فرش 

 مولفين رتبه نشريه تاريخ ريهعنوان نش عنوان مقاله

 یفضاهاهای اندازهتناسبات  يقيمطالعه تطب

آثار با  یصفو یهايقالآرايي و آثار كتاب ياصل

 دوره معاصر ی تبريز و اصفهان درهايقال

 يدو فصلنامه علم

مطالعات  يپژوهش

 يهنر اسالم

- يعلم 1394

 يپژوهش

 فاطمه اكبری

 جواد حسن پورنامي

 رحيم چرخي
Chitosan-polypropylene imine dendrimer hybrid: 

a new ecological biomordant for cochineal dyeing 

of wool 

International Journal 

of Environmental 

Science and 

Technology 

1395 ISI ليال مهرپرور 

 سيامک صفاپور

بهبود رنگ پذيری خامه پشمي مصرفي در فرش 

سازگار كيتوسان: مطالعه خواص  دستباف با مشتق زيست

 رنگرزی و ثبات رنگي با رنگزای طبيعي اسپرک

 -علمي  1395 علوم و فناوری رنگ

 پژوهشي

 ليال مهرپرور

 سيامک صفاپور

A cleaner and eco-benign process for wool 

dyeing with madder, Rubia tinctorum L., root 

natural dye 

International Journal 

of Environmental 

Science and 

Technology 

1395 ISI ليال مهرپرور 

 سيامک صفاپور

های مطالعه تطبيقي ساختار طرح و نقش قالي

 شاهسون ايران شمال غرب، مركز و جنوب

مطالعات تطبيقي 

 هنر

 -علمي  1395

 پژوهشي

 علي وندشعاری

باز انديشي تناسبات هندسي خلقت در آثار هنر و 

 ميمعماری اسال

 -علمي  1395 مديريت شهری

 پژوهشي

 فاطمه اكبری

 

 الملليو بین هاي مليشمقاالت ارائه شده در همای -5
 المللي خارجيبين المللي داخليبين ملي تاريخ

1380 2 - - 

1382 1 - - 

1383 1 - - 

1385 4 - - 

1386 2 - 1 

1389 1 - - 

1390 2 - - 

1391 1 - - 

1392 4 2 - 

1393 7 13 - 

1394 10 15 7 

1395 5 10 43 

 11 38 40 جمع
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 کتب  -6-1
 انتشارات

 تاريخ چاپ پديدآورندگان نوع کتاب عنوان کتاب 

 تأليف فرش دستباف کيبر تجارت الكترون یامقدمه 1
 یوندشعار يعل

 حمد اسدزادها
1393 

 

 

 ي آموزشي برگزار شدههاکارگاه -7
 

 

 برگزارييخ تار مدرس عنوان کارگاه

 1387 رقيه بهزادی دكتر نگاهي به كهن الگوها در ايران باستان

 1387 دكتر حكمت اله مالصالحي خواستگاه آئين و نماد و مقوله های زيبايي شناسي

 1388 ژاله آموزگار يگانه تاريخ اساطيری ايران

 1389 علي وندشعاری دكتر چالش های سليقه يابي در فرش دستباف ايران )نمونه موردی بازار اروپا(

 1389 جواد حسن پورنامي 1طراحي سنتي

 1389 رحيم چرخي 2طراحي سنتي 

 1389 محمدعلي قره باغي 3طراحي سنتي

 1389 گرحقرسول روفه كارگاه بافت

 1390 حميده چوبک دكتر تحليل نقشمايه های آثار سنگي

 1390 حميده چوبک دكتر منظر فرهنگي الموت

 1390 رامين آموخته وزشي فن ترجمهكارگاه آم

 1390 ابراهيم شيرفر 1شيوه های طراحي فرش 

 1390 كاررضا اسكندری حمل 2شيوه های طراحي فرش 

 1390 عيسي اسكندی پور 3شيوه های طراحي فرش 

 1390 تورج ژوله استاد 4شيوه های طراحي فرش 

 1390 عبداله ميرزائي كارگاه آموزشي مراحل تكميل فرش

 1390 دكتر ابراهيم عزيزی هريس نحوه انتخاب  پروپوزال در مقطع كارشناسي ارشد

 1391 دكتر غالمرضا ذاكر صالحي الگو های مختلف دانشگاهي جهان وتحوالت آن

 1391 علي وندشعاری دكتر مفهوم نگاری در حوزه نقشمايه های فرش

مباني فرش های سالتينگ و فرش های زمينه سفيد غرب آناتولي، 

 هنرهای زيباشناسي فرش
 1393 سيدعلي مجابي دكتر

 1393 تورج ژوله استاد تجزيه و تحليل فني دريافته های باستان شناسي بافندگي ايران

 1393 جعفرقلي دادخواه استاد اصول و مباني طرح، نقش و رنگ بندی فرش اصفهان
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 برگزاريتاريخ  مدرس عنوان کارگاه

 1393 رضااهلل داد استاد زيابي و ارزشيابي فرش دستبافاصول و مباني ار

 1393 رحيم چرخي آسيب شناسي طرح ها و نقشمايه های فرش های معاصر تبريز

 1393 محمدعلي قره باغي آسيب شناسي طرح ها و نقشمايه های فرش های معاصر تبريز

 1393 جواد حسن پورنامي آفرينشي نو در فرش دستباف

 1393 احمد اسدزاده دكتر يک در فرش دستباف ايرانتجارت الكترون

 1393 فاطمه اكبری دكتر اصول و مباني طراحي فرش براساس آثار كتاب آرايي و قالي دوره صفويه

 1393 سيد هادی سيد سعادتي همانند سازی رنگهای طبيعي

 1394 حميد كارگر دكتر بايسته های تبليغات در فرش دستباف ايران

 1394 نغمه يزدان كريمي س پلنطراحي بيزن

 1394 علي خليقي استاد ی بزرگ پارچههاقاليروش های طراحي برای 

 1394 علي خليقي استاد طراحي قالي به سبک اصفهان

 1394 سعيد رونقيان شناسايي و ريشه يابي طرح ها و نقوش فرش دستبافت ايران)قالي افشار شمالغرب(

 1395 سعيد رونقيان فهای ميداني فرش دستباپتانسيل
 

 

 

 

 
 

  هاي هنريشرکت و کسب رتبه در جشنواره -8

 تعداد سال

1391 1 
 

 

  تولید آثار بدیع هنري -9

 تعداد سال

1394 1 
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 برتر پژوهشگر  -10
 

 نام و نام خانوادگي سال

 جواد حسن پورنامي 1389

 

 عبداله ميرزائي 1390

 

 عبداله ميرزائي 1391

 

 

 صفاپور امکيدكتر س 1392

 

 آزاده يعقوب زاده 1393

 

 فاطمه اكبریدكتر  1394

 

 یوندشعار يعلدكتر  1395

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 گروه  معارف و دروس عموميعلمي شناسنامه 
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 شناسناهم علمي گروه معارف و ردوس عمومي 

 لیست اعضاء هیأت علمي  -1
 باشد(به ترتیب حروف الفبا مي )لیست اعضا

 نام و نام خانوادگي علمي رتبه نام و نام خانوادگي رتبه علمي

 مربي

 

 مربي پورالوار كاظم

 

 حسن صالحي

 استاديار

 

 استاديار حميده حرمتي

 

 فراموشي مهدی

 استاديار

 

 مربي ليال دوبختي

 

 موسوی شربياني

 سيدجالل
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 هاي پژوهشيعناوین طرح -2

 هاي خارجي )کاربردي(طرح -2-1
 

 تمام شده

انتاريخ پاي رف قراردادط طرح مجري عنوان طرح  

ها و رفتارهای دانشجويان ها،نگرشبررسي آگاهي

 های تهران نسبت به قرآندانشگاه
 رضا احساني

دبيرخانۀ 

شورايعالي 

 انقالب فرهنگي

1379 

ها و رفتارهای دانشجويان نگرش ،هابررسي آگاهي

 های تبريز نسبت به قرآندانشگاه

منصور  دكتر

 رضايي

دبيرخانۀ 

عالي شوراي

 انقالب فرهنگي

1380 

 

 پژوهشي داخلي هايطرح -2-1
 

 تمام شده

نتاريخ پايا طرف قرارداد طرح مجري عنوان طرح  

های جسماني و تركيب ارزيابي و مقايسه برخي ويژگي

بدن اعضای هيات علمي و كاركنان فعال و غير فعال 

 دانشگاه هنر اسالمي تبريز

مهدی 

 فراموشي

دانشگاه هنر 

 تبريز اسالمي
1392 

تاب آموزشي زبان های تاليف كتدوين الگوها و شاخص

 های هنر اسالميتخصصي برای رشته
 كاظم پورالوار

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
1393 

 

 

 در حال اجرا

شروعتاريخ  طرف قرارداد طرح مجري عنوان طرح  

نياز سنجي زبان انگليسي تخصصي دانشجويان رشته 

 هنر اسالمي تبريزطراحي فرش دانشگاه 

دكتر ليال 

 دوبختي

دانشگاه هنر 

 اسالمي تبريز
4139  
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 مقاالت ارائه شده در نشریات معتبر داخلي و خارجي  -3
 

 مولفين رتبه نشريه تاريخ نشريهعنوان  عنوان مقاله

The Effect of Lexical Collocational Density of 
Texts on Readability 

ILI Language 
Teaching Journal 

1386 
 الملليبين

 خارجي
 كاظم پورالوار

مقايسه پروتكل وابسته به زمان در برابر پروتكل های 
وابسته به مسافت در تعيين نقطه شكست ضربان 

 ( در بين دانشجويان پسر فعالHRDPقلب)

پژوهش در علوم 
 ورزش

1389 
 -علمي 

 پژوهشي
 مهدی فراموشي

The Effect of Altitude on Lung Function of 
Male Athletes 

Annals of Biological 
Research 

1390 ISI مهدی فراموشي 

Comparison of pulmonary function parameters 
changes at different altitudes in female athletes 

Annals of Biological 
Research 

1391 ISI 
 مهدی فراموشي
 منصور رضايي

Comparison of cardiac structural, functional 
indices of male elite swimmers and triathletes 

with non- athletes 
Life Science Journal 1391 ISI مهدی فراموشي 

Attitude Markers In Discussion Sections Of 
Qualitative And Quantitative Research Articles 

International Journal 
of English and 

Education 
1392 

 الملليبين
 خارجي

 ليال دوبختي

Expressing Certainty in Discussion Sections of 
Qualitative and Quantitative Research Articles 

journal of Pan-
Pacific Association 

of Applied 
Linguistics 

1392 
 الملليبين

 خارجي
 ليال دوبختي

Commenting on Findings in Qualitative and 
Quantitative Research Articles’ Discussion Sections 

in Applied Linguistics 

International Journal 
of Applied 

Linguistics & 
English Literature 

1392 
 الملليبين

 خارجي
 ليال دوبختي

An Investigation of the Structure of Discussion 
Sections in Qualitative Research Articles in 

Applied Linguistics 
ESP Malaysia 1392 

 الملليبين
 خارجي

 ليال دوبختي

Metabolic and hormonal basis of fatigue 
during exercise 

European Journal of 
Experimental 

Biology 
1392 

 الملليبين
 خارجي

 مهدی فراموشي

 1392 پژوهشنامه متين قطه عطف عرفان امام خميني و ابن عربيمرتبه احديت، ن
 -علمي 

 پژوهشي

نفيسه 
 مصطفوی

The Effect Of Task Repetition On Improving Iranian 
High-Intermediate Efl Learners' Fluency In Narrative 

Writing Performance 

International Journal 
of Language 
Learning and 

Applied Linguistics 
World  (IJLLALW) 

1393 ISC ليال دوبختي 

بررسي تطبيقي انديشه سياسي ميرزای نائيني و شهيد 
 سيدمحمدباقر صدر

فصلنامه حكومت 
 اسالمي

 داخلي 1393
سيدجالل 

 موسوی شربياني
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 مولفين رتبه نشريه تاريخ نشريهعنوان  عنوان مقاله

The Use of Hedges in the Discussion Section of 

Qualitative and Quantitative Research Articles 
The Asian ESP 

Journal 
1393 

 الملليبين

 خارجي
 ليال دوبختي

The Effect of Task Repetition on Complexity and 

Accuracy of Iranian High-intermediate EFL 

Learners’ Narrative Writing Performance 

international 

journal of applied 

linguistics and 

english literature 

1393 ISC ليال دوبختي 

Expectancy Grammar and Its Realization in 

Textuality of a Text: The Case for Cloze Tests 

on Texts with High and Low Lexical 

Collocational Density 

International 

Journal of 

Education & 

Literacy Studies 

1394 
 الملليبين

 خارجي
 كاظم پورالوار

Applying a Learning-Centered Approach to 

University Level ESP Materials for Art Students in 

Iranian Context 

International 

Journal of 

Education & 

Literacy Studies 

1394 
 الملليبين

 خارجي
 م پورالواركاظ

بررسي تطبيقي انديشه های سياسي عالمه نائيني و امام 

 خميني با تأكيد بر تأثيرپذيری از بحران های معاصر

 -فصلنامه علمي 

پژوهشي مطالعات 

 انقالب اسالمي

1394 
 -علمي 

 پژوهشي

سيدجالل 

موسوی 

 شربياني

 حسن صالحي

Cardiac fibrosis and down regulation of GLUT4 in 

experimental diabetic cardiomyopathy are 

ameliorated by chronic exposures to 
intermittent altitude 

Journal of 

Cardiovascular 

and Thoracic 

Research 

1395 
 -علمي 

 پژوهشي

مهدی 

 فراموشي

The Study of Islamic Art Works in Museums of 

Islamic World 

Blue Jay 

International 

Journal 
1395 ISI 

 ليال دوبختي

مريم 

 متفكرآزاد
 
 

 

 الملليو بین هاي مليشمقاالت ارائه شده در همای -4
 المللي خارجيبين المللي داخليبين ملي تاريخ

1394  3  
1395    

  3  جمع
 

 

 انتشارات  -5

 کتب  -5-1
 انتشارات

 اپتاريخ چ پديدآورندگان نوع کتاب عنوان کتاب رديف

 1381 يبخت شكوه ميابراه گردآوری )ع( به  مالک اشتريخطبه امام عل 1
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 برتر پژوهشگر  -6
 

 نام و نام خانوادگي سال

 مهدی فراموشيدكتر  1391

 

 يدوبخت اليدكتر ل 1392

 

1393 
جناب حجت االسالم 

 والمسلمين حسن صالحي
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 فرهنگي -اهی اتریخيمرکز تحقيقات مرمت بنااه و بافت

 مرکز: معرفي

ای است پژوهشي كه با های تاريخي و فرهنگي مؤسسهمركز تحقيقات مرمت بناها و بافت     

های هدف گسترش مطالعات و تحقيقات كاربردی در حوزة مرمت آثار تاريخي، بناها و محوطه

با تأييد شورای  1384در سال های تاريخي و فرهنگي شهری و روستايي باستاني و بافت

اندازی شده است. دفتر مديريتي اين مركز در حوزة گسترش آموزش عالي كشور تأسيس و راه

مديريت پژوهش و فناوری دانشگاه و دفتر فني و آتليۀ آن در مجموعۀ تاريخي دانشكدة 

ي آن كه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمي تبريز مستقر شده است و اعضای هيئت علم

های معماری و شهرسازی و هنرهای كاربردی تشكيل شده، در دو گروه پژوهشي از دانشكده

سازی و استحكام بخشي به سرپرستي مرمت ابنيه به سرپرستي دكتر احد نژاد ابراهيمي و مقاوم

تحت سرپرستي دكتر  1390پرست سازمان يافته است كه كليت مركز تا سال دكتر فرزين حق

تا كنون تحت سرپرستي دكتر بهرام آجورلو هدايت و مديريت شده  1390و از سال پرست حق

های تاريخي و فرهنگي تنها مؤسسۀ تخصصي حوزة است. مركز تحقيقات مرمت بناها و بافت

مطالعاتي مرمت كشور است كه تا كنون با محوز شورای گسترش آموزش عالي وزارت علوم و 

های كاربردی ت و هدف گزاری راهبردی آن انجام پژوهشتحقيقات و فناوری تأسيس شده اس

در آذربايجان و شمال غرب ايران و كشورهای همسايه با تأكيد بر قفقاز و  الملليبينملي و 

مركز دارای دو عتبات عاليات و همچنين ميراث جهاني تبريز است كه در همين راستا اين 

شناسي تاليايي آسورستوراسيا و مؤسسۀ باستانبا مؤسسۀ اي الملليبينهای تفاهم نامۀ همكاری

شناسي دانشگاه تهران و پژوهشگاه سازمان آلمان و سه تفاهم نامۀ داخلي با مؤسسۀ باستان

ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگری كشور و ادارة كل ميراث فرهنگي و صنايع دستي و 

اوش و مرمت محوطۀ باستاني ربع برای ك الملليبينگردشگری آذربايجان شرقي است. همكاری 

ريزی رشيدی تبريز، و همكاری ملي برای مرمت و احيای ميراث جهاني بازار تبريز و برنامه

های راهبردی اين مؤسسۀ ترين طرحكاوش و مرمت آثار تمدني يانيق تپۀ تبريز از مهم

های علمي در ليلريزی و برگزاری دو همايش ملي كاربرد تحتحقيقاتي است. مشاركت در برنامه

سنجي و مرمت ميراث فرهنگي، همايش ملي يازدهمين دورة مرمت آثار تاريخي و باستان

تزيينات وابسته به معماری، دو همايش معماری و شهرسازی اسالمي، چهارمين كنگره 

باستان سنجي ايران و آلمان و  الملليبينتاريخ معماری و شهرسازی ايران، همايش  الملليبين

ترين نشستسازی با مشاركت مؤسسۀ ايتاليايي آسورستوراسيا از مهممقاوم الملليبينش هماي

 ها و رويدادهای علمي اين مؤسسۀ پژوهشي از بدو تأسيس تا به امروز بوده است.

نفر عضو هيئت علمي تمام  12های تاريخي و فرهنگي دارای مركز تحقيقات مرمت بناها و بافت

سنجي تحت های فيزيک ساختمان و باستانی و دانشياری، آزمايشگاهوقت با مرتبۀ استاديار

طرح تحقيقاتي تمام  14 مجموعاً 1395باشد و تا پايان سال پوشش شبكۀ كشوری شاعا، مي
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درآمد بوده است. مرمت و  ريال جذب 8،109،776،102 قرارداد خارجي وشده در قالب عقد 

های تاريخي بهنام، فاخر تاريخي دانشكدة معماری و شهرسازی )عمارت احيای مجموعۀ

زاده، قدكي و گوهريون( و مجموعۀ كارخانۀ چرمسازی خسرو به صورت پرديس صدقياني، گنجه

هايي مرمتي هستند كه اعضای هيئت علمي و مركزی دانشگاه هنر اسالمي همچنين از طرح

 اند.ها همت كردهاستادان اين مركز به اتمام و تكميل آن

 

 

 



 
 

 فن آوري هاي نرم  مرکز رشد

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 فن آوری اهی رنم   مرکز رشد

(1395- 1384) 





 

 

303 

 
 آوری اهی رنم مرکز رشدفن

 معرفي مرکز رشد -1

 استان فناوری و علم پارک همكاری با تبريز اسالمي هنر دانشگاه های نرمركز رشد فناوریم
 كشور، در نرم هایفناوری توسعه از حمايت و گسترش سياست راستای در شرقيآذربايجان

 ايجاد برای بسترسازی و فرهنگي -هنری هایزمينه در پژوهشي دستاوردهای یسازتجاری
فناوری حوزه در نوين هایتكنولوژی و دانش بر مبتني (SME) كوچک و متوسط هایشركت

 و هنر ميان واسط هایرشته همچنين و هنری های رشته ظرفيت از استفاده با نرم، های

 محصوالت ارائه طريق از ايراني -اسالمي زندگي سبک و سازفرهنگ هنر اشاعه جهت مهندسي
اندازی مركز رشد ا نياز روز جامعه و صنعت، اقدام به راهب متناسب بنيان، دانش خدمات و

های نرم كه های نوآور در حوزه فناورینظر دارد از طرحهای نرم، نموده است. لذا در فناوری
 ارند در صورت حائز شرايط بودن، حمايت نمايد.قابليت ايجاد كسب و كار دانش بنيان را د

 

 اهداف مرکز رشد -2

با توجه به اهميت توسعه هنر و فرهنگ اسالمي، ساماندهي و هدايت نيروهای محقق جوان در 
های نرم در قالب ايراني و فناوری -های مرتبط با هنر و فرهنگ اسالميها و رشتهزمينه فعاليت

تواند به استفاده از ظرفيت نمايد. اين امر مير دانش ضروری ميساختارهای سازماني مبتني ب
ای های واسط ميان هنر و مهندسي مثل معماری، چند رسانههای هنری و همچنين رشتهرشته

ايراني از طريق ارائه  -و طراحي صنعتي در اشاعه هنر فرهنگ ساز و سبک زندگي اسالمي
نياز روز جامعه و صنعت كمک نمايد. يكي از بنيان، متناسب با محصوالت و خدمات دانش

های نرم اندازی مراكز رشد تخصصي در زمينه فناوریراهكارهای اصولي تحقق اين مهم، راه
تواند به ارتقاء و شكوفايي هرچه بيشتر فرهنگ باشد كه ميمرتبط با فرهنگ و هنر اسالمي مي

 يا منجر گردد.ايراني و معرفي و اشاعه آن به ساير مناطق دن -اسالمي
 توان بشكل ذيل خالصه نمود:های نرم را ميبر همين اساس اهداف ايجاد مركز رشد فناوری

 های نرمفرهنگي و فناوری -سازی دستاوردهای هنریيجاد بسترهای مناسب جهت تجاریا -1

های نرم و حمايت از نوآوری و خالقيت نيروهای توسعه كارآفريني در زمينه فناوری -2
 ايراني -های مرتبط با هنر و فرهنگ اسالميها و رشتهدر زمينه فعاليتمحقق جوان 

 های نرمكمک به رونق اقتصاد مبتني بر نوآوری از طريق توسعه فناوری -3

دانش بنيان  (SME)ايجاد فضای الزم جهت گسترش واحدهای كوچک و متوسط  -4

 های نرمدر حوزه فناوری

 نه هنر، متناسب با نياز روز جامعه و صنعتبنيان در زميتوسعه محصوالت و خدمات دانش -5

های نرم، برای جذب های شغلي جديد مبتني بر فناوریبستر سازی برای ايجاد فرصت -6
 های هنر، معماری و طراحي صنعتيكارفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه
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بتني بر ايراني از طريق توسعه فرآيندهای م -كمک به ارتقاء و اشاعه فرهنگ اسالمي -7
 نرمهایدر حوزه فناوری دانش

های هنری كارآفرين در زمينه هنر با توجه به ماهيت و ظرفيت رشته دانشگاه ايجاد -8
 دانشگاه هنر اسالمي تبريز

 

 زمینه فعالیت مرکز رشد -3
 سازمان عنوان به تبريز اسالمي هنر دانشگاه برای شده تعريف رسالت و اندازچشم براساس

های توان زمينههای فعاليت دانشگاه، ميهای تحصيلي و زمينهو رشته رشد مركز مؤسس
 بندی نمود:های نرم را بصورت ذيل دستهفعاليت مركز رشد فناوری

ارائه خدمات پژوهشي و توليدات دانش بنيان در حوزه فرهنگ و هنر اسالمي و  -1
 های نرمفناوری

 های فناوریزمينه ارائه خدمات طراحي  به ساير مراكز رشد فعال در -2

 :های داير در دانشگاه هنر اسالمي تبريزفعاليت در زمينه رشته -3

هنرهای اسالمي )سفال، نگارگری، چوب، فلز، شيشه، اثاثيه و تزئينات وابسته به  -
 فرهنگي( -معماری اسالمي، توليد محصوالت هنری

طراحي صنعتي )طراحي محصول، طراحي لوازم خانگي، طراحي جواهرآالت،  -
كفش و ملزومات چرمي، طراحي تجهيزات الكترونيک، طراحي كيف وراحيط

های حمل و نقل، طراحي و محيطي و محيط زيست، طراحي خودرو و سيستم
داخلي، توليد و مونتاژ، طراحي مبلمان و طراحيتوسعه پايدار، طراحي برای

راحي بازی، طراحي مد، طراحي نورپردازی، طبندی، طراحي اسبابطراحي بسته
 های كاری.های كاربری، طراحي ارگونوميک محصوالت و ايستگاهرابط

افزارهای مختلف، طراحي ای، طراحي وب و نرمای )مهندسي چند رسانههنرهای رايانه -
ای، توليد های رايانههای تلويزيوني، طراحي و ساخت بازیو توليد انيميشن و برنامه

-Eهای آموزش از راه دور سيستماندازیراهتبليغاتي و آموزشي، طراحي و تيزرهای

Learning  )و توليد جزوات آموزشي الكترونيک، گرافيک متحرک، واقعيت مجازی 

فرش )طراحي، بافت، مرمت و نگهداری فرش، مواد اوليه و رنگرزی، اقتصاد فرش،  -
 توسعه بازارهای فرش و هويت فرش ايراني(

ازی اسالمي، مهندسي معماری، طراحي معماری و شهرسازی )معماری اسالمي، شهرس -
شهری، معماری منظر، تكنولوژی معماری، انرژی در معماری، معماری ايراني و سبک 

 های تاريخي(ايراني، مطالعات معماری اسالمي، مرمت بناها و بافت -زندگي اسالمي

مرمت آثار فرهنگي )مرمت اشياء و آثار تاريخي، باستان سنجي، مرمت كاغذ،  -
 اشي، مرمت آثار معدني، مرمت در كاوش(مرمت نق
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 رششرایط عمومي پذی -4
نو و فناورانه بودن ايده ارائه شده، يعني محصولي كه كه طي مدت استقرار در مركز  -1

 رشد ايجاد كنيد يا آن را توسعه دهيد.

 توجيه اقتصادی طرح و بازگشت سرمايه -2

وژه با آن، جهت امكان پذيری اجرای ايده و ميزان تناسب روش فني اجرای پر -3
 دستيابي به اهداف تعيين شده

 توانمندی تيم كاری از نظر تخصص و سوابق علمي جهت مديريت و اجرای طرح نوآورانه -4
 

 ئه به واحدهاي مستقر در مرکز رشدخدمات قابل ارا -5
 خدمات عمومي از جمله: -1

، سالن كنفرانس، ها()دفتركار با تجهيزات اوليه، كتابخانه، آزمايشگاه و كارگاه )دانشكده
 تلفن، اينترنت و... (

 خدمات مالي و اعتباری جهت پشتيباني واحدهای فناور -2
 

 محل استقرار مرکز رشد -6
برای شروع مركز رشد در يک ساختمان تاريخي )خانه بهنام( واقع در مجموعه دانشكده معماری و 

 نمايد.است، فعاليت خود را آغاز مي شهرسازی دانشگاه هنر اسالمي تبريز كه برای همين منظور تجهيز شده

     
 

 شدافتتاح مرکز ر -7
با حضور جناب آقای دكتر احمدی  94افتتاح مركز و شروع رسمي فعاليت مركز در خرداد ماه

معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری جناب آقای دكتر پيری 
فناوری وزارت علوم، جناب آقای مهندس سجادی  ريزی امورگذاری و برنامهمديركل سياست

های نرم رياست جمهوری و جمعي ديگر از مسئولين نيری دبير محترم ستاد توسعه فناوری
 وزارت علوم، پارک علم و فناوری و فناوری استان.
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  هاي فناورطرح هاي پذیرش شده در واحد -8
اند و به عنوان واحدهای رشد رسيده طرح به تصويب شواری فناوری مركز 6در حال حاضر 

 طرح ديگر در مرحله بررسي قرار دارند. 7اند و فناور در مركز رشد مستقر شده
 

 عنوان طرح هاي پذیرش شده -9
 دستي صنايع محصوالت برای پايدار بندیبسته توليد و طراحي -1

مناسب و  بندیدر اين طرح پاسخگويي به نياز جدی و مبرم صنايع دستي كشور به بسته
همه جانبه بوده و در ورای پاسخگويي به اين نياز به مسائل زيست محيطي و طراحي پايدار 

 توجه ويژه و جدی شده است. 
 باشد:از جمله اهداف اين طرح به شرح زير مي

 توسعه و احياء صنايع دستي، گذر از ريزش و تخريب به وضعيت تثبيت -

 ايجاد زمينه صادرات صنايع دستي كشور -

زايي و جلوگيری از مهاجرت اهالي روستا به شهرهای بزرگ به واسطه تغالاش -
 بندیافزايش فروش محصوالت صنايع دستي انها به كمک بسته

بندی متناسب با مقتضيات خاص توليدات صنايع دستي از طراحي و توليد بسته -
 جمله تيراژكم، تنوع فرمي و ابعاد متريال

 ابي توليدات صنايع دستيافزايش فروش، بازرگاني و بازاري -

 برندسازی، ايجاد اعتماد و تميزدادن كاالهای اصل از فرع -

 هماهنگي و ايجاد هويت بين مجموعۀ توليدی و محصوالت آن -

مندی ايجاد طرحي نو و مطلوب در جهت ايجاد زيبايي بصری توليدات و رضايت -
 استفاده كنندگان

 دستباف  فرش سفارشي توليد اينترنتي سامانه اندازیراه -2

 در اين طرح از اهداف زير برای ايده مورد نظر پيروی خواهد شد:
 های نوين برای افزايش صادرات فرش دستبافارائه الگوی عملي و كاربردی بر اساس فناوری -
 گيری در فضای مجازیطراحي و ساخت سامانه سفارش -
 های زيادهنفوذ در بازارهای جديد توسط ابزار فناوری اطالعات بدون تحميل هزين -
 های غير ضروریكاهش زنجيره تامين در توليد فرش و حذف واسطه -
های مكاني و جهاني كردن ويترين فروش فرش دستباف ايران بدون محدوديت -

 گيری از فضای مجازیزماني با بهره
رونق اقتصادی و بهره مندی از تبعات مستقيم و مثبت افزايش صادرات همانند:  -

 درآمد خانوار، افزايش درآمد سرانه، ارزاوری به داخل كشور و ...زايي، افزايش اشتغال
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 دفتری و خانگي بُعدی سه چاپگرهای ساخت و طراحي -3

سازی اين طرح زمينه های خارجي اقتباس گرديده و به روز بودن و بومياين طرح از نمونه

ليد چاپگرهای آيد. هدف، توهای نو در كشورمان به شمار ميخوبي در راه ارتقای تكنولوژی

باشد. در صورت حمايت و سه بعدی برای كاربری خانگي و دفتری با هزينه كم مي

تواند در داخل سازی امكان چاپ قطعات فلزی و حتي چاپ ارگان در رشته پزشكي ميبومي

كشور فراهم آيد. در صورت پشتوانه مالي و اقتصادی اين طرح از پتانسيل بااليي برخوردار 

 توجه به ارزان ارائه نمودن اين محصول رقيب داخلي در كشور وجود ندارد.باشد. با مي

 در ملي و ديني قصص تصويرسازی برای افزوده واقعيت افزارنرم طراحي و ساخت -4

 متعامل داستاني هایكتاب قالب

ای رايكا برآن است تا با استفاده از تكنولوژی واقعيت مطابق برنامه ثبت شده، گروه چندرسانه

ها و حوادث تاريخي ديني و ملي كه دارای بار آموزشي و تربيتي برای قشر وده داستانافز

باشد را تصويرسازی نموده و اپليكيشن واقعيت افزوده آن را برای سيستم كودک و نوجوان مي

 عامل آندرويد به همراه كتاب داستان متعامل با اين اپليكيشن را طراحي و توليد نمايد. 

 اسالمي  -ايراني فرهنگ رويكرد با پايدار مدرن مبلمان ساخت و طراحي -5

های دولتي و بعضي از خصوص ارگانهای واقعي جامعه و بهاين طرح بر اساس نيازمندی

های خانگي و صنعتي سرو كار دارند و به دنبال راهكاری ها كه با دفع و بازيافت زبالهشركت

 يد و يا توليد محصوالت استفاده نمايند.هستند تا از ضايعات برای توليد مواد اوليه جد

های اوليه و در گام بعدی تجهيز كارگاه و طراحي و توليد و ارائه در مرحله اول هدف رسيدن به نمونه

باشد. فعاليت مستمر واحد در جهت نوسعه برنامه موجود در جهت صادرات محصول به بازار مي

های اوليه و نوشتن طرح جامع و اخلي( هم اكنون طرحهای دهای ايتاليايي و ارگان)ارتباط با شركت

های اوليه و عقد قراردادهای الزم جهت شروع در دستور كار ميثبت شركت و همچنين توليد نمونه

 باشد.

 اسالمي -ايراني فرهنگ اساس بر چوبي هایبازی اسباب ساخت و طراحي -6

 _و مبتني بر فرهنگ ايراني  های برگرفتهطرح حاضر در نظر دارد ضمن طراحي اسباب بازی

اسالمي از لحاظ مواد مورد نياز برای توليد اسباب بازی نيز به اصول اكوسيستمي و ارتقاء 

 ايمني توجه ويژه نمايد.

های مورد نظر در طرح حاضر صرفا مواد سلولزی و لذا ماده مورد استفاده در توليد اسباب بازی

های زيست محيطي واجد ظريب ايمني رورتويژه چوب خواهد بود، تا ضمن رعايت ضبه

 مناسبي نيز برای كاربران باشد.

های پر كار توليدات فرهنگي در كشورهای مختلف های چوبي يكي از حوزهاسباب بازی

ها رويكردهای فرهنگي، تعليمي و تنوع بسيار گوناگون و متنوعي باشد. اما اين اسباب بازیمي
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اسالمي سازگار نيستند. و از طرف ديگر مروج و راوی  _ي دارند كه چندان با فرهنگ ايران

 فرهنگ كشور توليد كننده هستند.

های سنتي بوده رغم اينكه چوب يكي از مواد سنتي بسيار رايج در حوزه بازیدر ايران علي

 های چوبي در ايران وجود ندارد.است امروز توليد اسباب بازی

 های زير باشند:های چوبي است كه حاوی مولفهبازی يابي به اسبابهدف اصلي طرح حاضر دست

رعايت اصول اخالقي و سازگاری ساختار و محتوای اسباب بازی با اصول تربيتي و  .1

 پرهيز از بد آموزی 

ها و باورهای ديني و فرهنگ بومي و پرهيز از  احترام به آداب و رسوم، ارزش .2

 استهزای آنها.

 گ ايراني اسالمي و ارتقاء اين فرهنگاستفاده از نمادها و نمودهای فرهن .3
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