كتاب جامع ژپوهش
دااگشنه هنر اسالمي تبرزي

تدوين
مديريت امور پژوهش و فناوري

آذرماه 1395

يرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجات;(مجادله)11،
«خداوند كساني را كه ايمان آوردهاند و كساني را كه علم به آنان داده شده درجات عظيمي ميبخشد»
پژوهش و فناوری از منظر اسالم و بويژه متن مقدس اسالمي ،جايگاهي رفيع و نقش آفرين
دارد .بطوريكه به استناد قرآن كريم اسالم را مي توان دين تدبر ،تعقل و پژوهش دانست.
امروزه مي توان به جرات اذعان داشت كه پژوهش يكي از مولفه های بنيادی قدرت و
استقالل همه جانبه كشورها محسوب مي شود .پويايي آنوزش و زايندگي فناورانه و فرهنگي هر
كشوری بشدت به امر پژوهش وابسته است .اگر هم در مواردی نادر ،نشانه هايي از توسعه
مستقل از پژوهش ديده شود ،بي ترديد اثری مقطعي بوده و استمرار و پايداری الزم را نخواهد
داشت .بنابراين پژوهش از يک طرف مبنای توسعه است و از طرف ديگر تضميني برای استمرار
و پايداری توسعه.
توجهات جدی و بسترسازی های قانوني قابل توجهي كه در سالهای اخير به حوزه پژوهش
در برنامه های كالن كشور شده است هر چند كه هنوز با شرايط ايده آل اين حوزه فاصله دارد
ولي نشان از درک ضرورت اين مساله در اثر توسعه همه جانبه كشور است .بي ترديد در اين
ميان دانشگاهها حياتي ترين و تاثيرگذارترين نقش را هم در انجام پژوهش و هم در تربيت
پژوهشگر دارند .شايد نيازی به ذكر نباشد كه پژوهش در حوزه هنر و بويژه هنر و معماری
اسالمي يكي از محجورترين و بكرترين حوزه های پژوهش های دانشگاهي در جهان و باالخص
در ايران مي باشد .اين مساله ضرورت توسعه همه جانبه فعاليتهای پژوهشي اين حوزه را دو
چندان نموده و رسالت سنگين تری را متوجه معدود دانشگاههای هنری كشور مي نمايد.
دانشگاه هنر اسالمي تبريز نيز با ايمان به ضرورت و جايگاه ويژه پژوهش و با وقوف به مسئوليت
سنگيني كه در اين حوزه عهده دار مي باشد ،ضمن پشت سرگذاشتن سالهای پركار و پرثمر در
امر پژوهش ،با تدوين و تصويب طرح جامع پژوهشي دانشگاه و دانشكدههای شش گانه خود،
مصمم است در سالهای پيش رو اهتمام جدی تری به اين حوزه بنمايد.
دکتر مهدي محمد زاده
معاون آموزش ،پژوهش و فناوري

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
سياسي كشور به حساب ميآيد .توفيق در اين زمينهها در صورتي محقق ميشود كه در
برنامهريزی های هدفمند و كالن  ،توجه مناسبي به امر پژوهش و فناوری صورت پذيرد .توسعه
پايدار با ساختارهای علمي وپژوهشي ارتباط مستقيم دارد .تحوالت ناشي ازنفوذ علم وفناوری
دردنيای امروز بركسي پوشيده نيست واين تحول راميتوان بعنوان يک نكته مسجل درآينده
نگری برپايه تحقيق دانست .درباره اهميت تحقيق همينبس كه امروزه ميبينيم ميزان
سرمايه گذاری دراين امر ،مهمترين شاخص توسعه يافتگي جوامع برای رسيدن به جامعه دانايي
محور است .بنابراين الزم است پژوهش و فناوری به عنوان يک مسأله حياتي و نيروی محركه
پيشرفت و توسعه پايدار و رسيدن به رفاه و استقالل واقعي در اولويت قرار گيرد.
پژوهش نگين درخشان فعاليتهای دانشگاهي است و دانشگاهها نمي بايست صرفاحول
محور آموزش سازماندهي شوند.در اين راستا اداره پژوهش و فناوری دانشگاه در تالش است ،با
تشويق و تسهيل امور پژوهشي و سياستگزاری های مناسب ،انگيزه پرداختن به امور پژوهشي
را به موازات آموزش تقويت نمايد و پژوهش را بعنوان يک وظيفه رسمي وارد عرصه فعاليتهای
دانشگاهي اعضای هيأت علمي شود .آنچه در اين بحث حائز اهميت است ،استفاده مفيد و موثر
از ظرفيت های موجود تحقيقاتي به منظور انجام اقدامات مدبرانه در خصوص بهبود توليد و
انتقال دانش است .اميد است كه اين اقدامات سهمي هرچند اندک در ادعای وظيفه اصلي
دانشگاه كه همان توليد ،اشاعه و زمينهسازی برای كاربرد دانش است را ايفا نموده باشيم.

دکتر مینو قره بگلو
مدير امور پژوهش و فناوري
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اعتبار ژپواههن (گرنت)

اعتبار پژوهانه (گرنت)

اعتبار ژپواههن(گرنت)
 -1-1آئیننامه اعتبار پژوهانه (گرنت) اعضاي هیئت علمي و دانشجویان دوره دکتري
( مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه در تاريخ  95/06/06و هیئت رئیسه دانشگاه در تاريخ )95/06/14

مقدمه:
اين دستورالعمل به منظور ايجاد تسهيالت ،هماهنگي و نيز نظارت در هزينه كرد اعتبار پژوهانه
(گرنت) اعضای هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز تدوين شده است.
ماده :1تعاريف
 -1منظور از دانشگاه ،دانشگاه هنر اسالمي تبريز ميباشد.
 -2اعتبار پژوهانه بر مبنای سال مالي دانشگاه بررسي ،محاسبه ،تصويب و پرداخت ميشود.
ماده :2اهداف
 -1دستيابي به اهداف پژوهش و فناوری طبق طرح جامع پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 -2فراهم نمودن امكان بررسي كيفي و كمي عملكرد پژوهشي اعضای هيئت علمي
 -3ترغيب و تشويق اعضای هيئت علمي به انجام فعاليتتهتای پژوهشتي در راستتای
توليد علم ،دانش ،اثر هنری و فناوری منطبق با معيارهای دانشگاه
 -4ارتقاء جايگاه منطقهای و بينالمللي دانشگاه
 -5افزايش ميزان بهرهوری و استفاده بهينه از منابع مالي
 -6ايجاد تسهيالت الزم به منظور تسريع در روند اجرايي فعاليتهای پژوهشي
ماده :3افراد مشمول پژوهانه:
 -1هر عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز (با عضويت پيماني ،رسمي
آزمايشي و رسمي) از تاريخ اولين صدور حكم كارگزيني
تبصره :اعضاء هيئت علمي دكتری طرح خدمت سربازی از بدو ورود ميتوانند از طترح
پژوهانه بهرهمند شوند و اعضاء هيئت علمي فوق ليسانس طرح ختدمت ستربازی از اول
دوره تعهد ميتوانند از طرح پژوهانه بهرهمند شوند( .مصوب شورای پژوهشي)229-
 -2دانشجويان دوره دكتری دانشگاه هنر اسالمي تبريز بعد از آزمون جامع تا پايان دوره
تحصيل
 -3اعضاء هيئت علمي در طول دوره تحصيل دكتری و يا فوق دكتری ( )Post Docبه
صورت مأمور به تحصيل و يا بورسيه مشمول دريافت پژوهانه نميباشند .پژوهانه اين
افراد بعد از اتمام تحصيل و شروع بهكار طبق حكم كارگزيني برقرارخواهد شد.
تبصره :اعتبار پژوهانه اعضاء هيئت علمي در صورت ادامه تحصيل صفر خواهتد شتد .و
بعد از شروع به كار مجدد اعتبار پژوهانه برقرارخواهد شد.
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ماده :4نحوه محاسبه و تخصیص پژوهانه:
 -1شارژ اوليه اعتبار پژوهانه برای اعضاء هيئت علمتي در ستال اول استتخدام و اعضتاء هيئتت
علمي مامور به تحصيل در سال اول شروع به كار با مدرک دكتری
 -1-1اعضاء هيئت علمي با مرتبه استاديار و به باال 75.000.000 :ريال (هفتاد و پنج ميليون ريال)
 -2-1اعضاء هيئت علمي با مرتبه مربي 50.000.000 :ريال (پنجاه ميليون ريال)
 -3-1اعتبار پژوهانه به نسبت ماهها از تاريخ شروع ختدمت در ستال اول پرداختت شتده و معتادل
اعتبار پژوهانه به نسبت ماههای قبل از تاريخ استخدام فقط برای سال دوم ذخيره ميشود.
مثال :اعتبار پژوهانه عضو استاديار در سال اول (تاريخ استخدام:)139x/06/01 :
سقف اعتبار 75.000.000 :ريال
اعتبار قابل هزينه كرد در سال اول 43،750،000 :ريال
اعتبار قابل ذخيره برای سال دوم 31،250،000 :ريال
تبصره :3شارژ اوليه فقط يک سال قابل ذخيره بوده و برای سالهتای بعتد امكتان ذخيتره
وجود ندارد.
 -2اعتبار پژوهانه عضو هيئت علمي بعد از سه سال سوخت خواهد شد.
 -3از سال دوم شروع به كار اعتبار پژوهانه طبق فرمول زير محاسبه خواهد شد.
اعتبار پژوهانه اعضاء هيئت علمي از سال دوم شروع به كار با فرمول  G = B x Cمحاسبه
خواهد شد.
 :C -1-3ضريب ريالي :حاصل تقسيم اعتبار پژوهشي تخصيصي سال جاری دانشگاه
(به استناد اعالم معاونت توسعه مديريت اداری و مالي) بر مجموع امتياز كل
فعاليتها ی پژوهشي اعضاء هيئت علمي در سال گذشته و مانده امتيازهای
سه سال منتهي به سال جاری
تبصره :ضريب ريالي مستخرج در هر صورت حداقل برابر مقدار ( kمبلغ ضريب ريالي
سال قبل) و حداكثر برابر  )1+m)*kخواهد بود( .مقدار  mبرابر ضريب  0.01نرخ تورم
اعالمي از طرف بانک مركزی جمهوری اسالمي ايران در سال قبل)
مثال:
محاسبه ضريب ريالي:
اعتبار مصوب پژوهانه (گرنت) پژوهشي سال  2،959،000،000 :95ريال
جمع امتيازات پژوهشي در سال  464.85 :94امتياز
جمع امتيازات مانده پژوهشي در سال  100 :93امتياز
ريال C= (2,959,000,000/(464.85+100)) =5,238,559
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اعتبار ژپواههن(گرنت)
و چون مبلغ خروجي بيشتر از مبلغ فرمول  )1+m)*Kميباشد:
نرخ تورم سال 11.9 : 94
محاسبه فرمول :(1+m)*K
= (1+ (0.01*11.9))*5,000,000=5,595,000
از  5,595,000ريال است لذا مبلغ ضريب ريالي گرنت

چون مبلغ  5,238,559ريال كمتر
برای  95برابر خواهد بود با 5,238,559 :ريال
 :B -2-3متوسط امتياز فعاليتهای پژوهشي تا  3سال گذشته عضو هيئت علمي
بهعالوه مانده امتيازهای سه سال منتهي به سال جاری

تبصره :چنانچه عضوی دارای سابقه كمتر از  3سال باشد متوسط دو سال و يا يک
ستال عضتويت محتاسبه خواهد شد.
مثال:
امتيازات عضو هيئت علمي در سالهای قبل:
سال اول( 7 :)1394امتياز – مانده گرنت  2امتياز
سال دوم( 12 :)1393امتياز -مانده گرنت  3امتياز
سال سوم( 8 :)1392امتياز -مانده گرنت  2امتياز
B= (7+12+8)/3+(2+3+2)=16

 :G -3-3گرنت :ميزان اعتبار پژوهانه قابل تخصيص ميباشد.
مثال:
ريال G=B*C=16*5,238,559=83,816,944

نكته :نحوه محاسبه استهالک امتيازها :استهالک امتيازها در ابتدا ،امتياز خام محاسبه شده
(متوسط امتيازات سه سال قبل در مثال فوق ( ))(7+12+8)/3بوده و سپس به ترتيب از امتياز
ذخيره سال اول ،سال دوم و سال سوم خواهد بود.
 -4دانشجويان دوره دكتری دارای اعتبار پژوهانه معادل ضريب 4ضريب ريالي ( )Cمحاسبه شده
برای سنوات تحصيل با مبلغ پايه ضريب ريالي در سال تخصيص (سال قبولي از آزمون جامع)
خواهند بود.
تبصره :1در صورت همكاری دانشجو در طرح پژوهشي اعضاء هيئت علمي مطابق موضوع
ماده  7بند (ب) آئيننامه حاضر از افزايش سقف اعتبار پژوهانه برخوردار خواهد شد.
تبصره :2پژوهانه تخصيصي از طرف وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری عالوه بر پژوهانه
تخصيصي دانشگاه بوده و پژوهانه وزارت مطابق آئيننامههای وزارتي ،از طرف خود وزارت
پرداخت خواهد شد.
تبصره :3دانشجو بايد تا پايان نيم سال ششم از آزمون جامع قبولي اخذ كرده باشد و همچنين در
صورتي كه سنوات تحصيلي بيش از نه نيم سال تحصيلي باشد اعتبار پژوهانه سوخت خواهد شد.
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مثال:
دانشجوی ورودی  93كه در سال ( 95بعد از  4ترم تحصيلي) آزمون جامع داده است :مبلغ
ضريب ريال برای  5,238,559 :95گرنت محاسبه شده دانشجو:
ريال G=5,238,559*4=20,954,236
دانشجوی ورودی  92كه در سال ( 94بعد از  4ترم تحصيلي) آزمون جامع داده است :مبلغ
ضريب ريال برای  5,000,000 :94گرنت محاسبه شده دانشجو:
ريال G=5,000,000*4=20,000,000
ماده :5معیار تخصیص اعتبار پژوهانه (گرنت) (مختص اعضاء هیئت علمي)
معيار تخصيص اعتبار پژوهانه (گرنت) مطابق دستورالعمل امتيازبندی فعاليتهای پژوهشي
خواهد بود.
ماده :6اعتبار پژوهانه تشويقي(مختص اعضاء هیئت علمي)
 -1عضو هيئت علمي كه مقدمات عقد تفاهمنامه في مابين دانشگاه هنر اسالمي تبريز با
دانشگاه و يا سازمانها ی داخلي و خارج از كشور را فراهم سازد از امتياز تشويقي اعتبار پژوهانه
برخوردار خواهد شد:
 -1-1عقد تفاهمنامه همكاری (آموزشي ،پژوهشي و  )...با موسسات خارج از كشور در سال
عقد تفاهمنامه ( )1امتياز
 -2-1تفاهمنامه مقطعي عملياتي شده كه منجر به جذب مالي شود به ازای هر يکصد
ميليون ريال ( )1امتياز
 -2قرارداد طرحهای پژوهشي مشترک و يا غير مشترک خارج از دانشگاه فقط برای مجری
طرح:
 -1-2طرحهای پژوهشي منطقه ای :به ازای هر دويست ميليون ريال جذب مالي بيشتر از
سقف تعريف شده ( )1امتياز
 -2-2طرحها ی پژوهشي ملي :به ازای هر دويست ميليون ريال جذب مالي بيشتر از سقف
تعتريف شده ( )1/5امتيتاز
 -3قرارداد طرحهای پژوهشي با طرف قرارداد خارج از كشور :به ازای جذب هر يکصد ميليون
ريال ( )2امتياز
تبصره :قراردادهای پژوهشي كه به صورت مشترک در قالب تفاهمنامه با طرف خارجي عقد
ميشود و طرفين متعهد به تامين هزينههای خود ميشوند به ميزان اعتبار تعهدی دانشگاه
جهت پرداخت به استناد قرارداد داخلي منعقده شده به ازای هر يکصد ميليون ريال ( )1امتياز
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اعتبار ژپواههن(گرنت)
 -4مقاالت چاپ شده در نشريات  ISIبا  IFبيشتر از سقف تعيينشده در دستورالعمل داخلي
امتيازبندی فعاليتهای پژوهشي بهصورت پلكاني خواهد بود و به ازای هر  0.5افزايش در IF
نشريه (1يک) امتياز تشويقي در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره :مولفين مقاله مطابق بند  7كليات دستورالعمل داخلي امتيازبندی به نسبت درصد
سهم از امتياز سهم خواهند برد.
 -5در كتاب تاليفي امتياز تشويقي به صورت زير محاسبه خواهد شد:
 -1-5كتاب تاليفي كه تا يک سال پس از انتشار  50درصد به فروش رفته باشد ()0/5
امتياز
 -2-5كتاب تاليفي كه به عنوان كتاب سال انتخاب شود ( )1/5برابر امتياز
 -3-5به كتب چاپ شده با ناشران بينالمللي به صورت كتاب ( )1/5برابر امتياز و هر
 Chapterدر بوک چپتر ( )1/15( )Book Chapterبرابر امتياز
تبصره :ناشران معتبر بينالمللي شاملTaylor & ،John Wiley ،Springer ،Elsevier :
 Routledge ،Oxford ،Mc Grow Hill ،Blackwell ،Francisبوده و مرجع تشخيص بينالمللي
بودن برعهده شورای پژوهشي دانشگاه خواهد بود.
 -6داشتن دعوتنامه و گواهي معتبر از دانشگاههای خارج از كشور جهت تدريس دورههای
آموزشي مشروط به تائيد معاون آموزشي ،پژوهشي و فناوری به ازای هر  20ساعت ( )2امتياز
 -7اعضاء فعال در كميته ها و شوراهای تخصصي مركز رشد دانشگاه هنر اسالمي تبريز براساس
اعالم ليست ساالنه از طرف مركز ( )1امتياز
 -8اعضاء عضو در شركت های دانش بنيان وابسته به دانشگاه هنر اسالمي تبريز به ازاء عضويت
در هر شركت برای هرسال عضويت ( )2امتياز
 -9برای مديران اجرايي طبق آئيننامه مربوطه  50درصد واحد معادل كسر موظفي امتياز
محاسبه خواهد شد.
 -10به جذب اعتبار گرنت بيشتر از سقف امتياز (رديف 10جدول ماده  3آئيننامه ارتقاء شماره
 89/15/98727تاريخ  ))89/12/03به ازای هر يکصد و پنجاه ميليون ريال ( )1امتياز تعلق
ميگيرد.
ماده :7نحوه هزينه کرد اعتبار پژوهانه:

الف) اعضاء هیئت علمي:
 -1تعريف طرحهای پژوهشي:
 -1-1اعضای هيئت علمي ميتوانند مطابق آئیننامه اجرايي طرحهاي پژوهشي
دانشگاه نسبت به اخذ طرح پژوهشي اقدام نمايند.
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 -1-1-1در طرحهای پژوهشي تعريف شده طبق پرسشنامه تصويبي ،هزينههای
پرسنلي پيشبيني شده هر يک از همكاران عضو هيئت علمي دانشگاه هنر
اسالمي تبريز از محل اعتبارات پژوهانه خود عضو هيئت علمي همكار پرداخت
خواهد شد.
تبصره  :در صورت عدم وجود اعتبار پژوهانه برای هريک از همكاران ،هزينه پرسنلي
ع ضو مذكور از محل اعتبار پژوهانه مجری طرح پرداخت خواهد شد و در صورت عدم
وجود اعتبار پژوهانه مجری نيز ،هزينه پيشبيني شده جهت پرداخت برای همكار
طرح صفر خواهد بود.
 -2-1-1در طرحها ی پژوهشي تعريف شده طبق پرسشنامه تصويبي ،هزينههای
پرسنلي پيشبيني شده هر يک از همكاران غير عضو هيئت علمي دانشگاه
هنر اسالمي تبريز از محل اعتبارات پژوهانه مجری طرح ،مطابق مقررات و
آئيننامههای دانشگاه پرداخت خواهد شد.
 -3-1-1هزينههای پيشبيني شده مصرفي و غير مصرفي و مسافرتها در پرسشنامه
طرح پژوهشي تصويبي ،از محل اعتبارات پژوهانه مجری پرداخت خواهد شد.
 -2هزينه كرد خارج از چارچوب طرحهای پژوهشي:
 -1-2اعضای هيئت علمي متناسب با زمينههای پژوهشي بدون تعريف طرح پژوهشي مي
توانند نسبت به خريد تجهيزات غير مصرفي اقدام نمايند.
 -1-1-2خريد تجهيزات غير مصرفي شامل :لب تاپ ،چاپگر ،اسكنر ،تبلت ،دوربين
عكاسي ،Pointer ،تجهيزات آزمايشگاهي و مواد تخصصي و نرم افزارهای
تخصصي در هر سال حداكثر تا  20درصد اعتبار پژوهانه ساالنه
تبصره :1در صورتيكه طبق آيين نامه مالي معامالتي دانشگاهها تجهيزات مذكور
مشمول الصاق برچسب اموال شود ،كليه تجهيزات غير مصرفي خريداری شده از محل
اعتبار پژوهانه جزء اموال دانشگاه هنر اسالمي تبريز محسوب شده و پس از صدور و
نصب برچسب اموال دانشگاه در اختيار عضو هيئت علمي قرار ميگيرد و پس از
بازنشستگي يا انفصال از خدمت به دانشكده مربوطه با حضور امين اموال تحويل داده
ميشود.
تبصره :2اقالم خريداری شده در صورتيكه طبق آييننامه مالي معامالتي دانشگاهها
مشمول الصاق برچسب اموال نشوند و كاالی مصرفي تلقي شوند مطابق تبصره 1بند
جاری اقدام خواهد شد( .مانند سيدی نرمافزارهای تخصصي)
تبصره :3خريد لب تاپ و تبلت از محل اعتبارات پژوهانه ،هر  5سال يکبار ممكن
خواهد بود .و ساير اقالم نيز تا زمان اسقاطي شدن در تحويل عضو هيئت علمي خواهد
بود.
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اعتبار ژپواههن(گرنت)
تبصره :4اقالم مذكور در طول مدت استفاده فقط از يک محل اعتباری (در چارچوب
طرح پژوهشي و يا خارج از آن) قابل خريد بوده و همان اقالم در طول مدت استفاده از
محل اعتبارات ديگر خريداری نخواهد شد.
تبصره :5درخواست خريد نرمافزار تخصصي و تجهيزات آزمايشگاهي ،مشروط به تاييد
شورای دانشكده مربوطه و معاون آموزشي ،پژوهشي و فناوری دانشگاه اقدام نمايد.
 -3پرداخت هزينه شركت در مجامع علمي و هنری و جشنوارههای داخلي و بينالمللي و
كارگاههای آموزشي مطابق آئيننامه اجرايي شركت در گردهمائيهای علمي ،هنری،
جشنوارهها و كارگاههای آموزشي داخلي و خارجي دانشگاه.
تبصره :1عضو هئيت علمي مي تواند از اعتبار پژوهانه خود نسبت به اعزام هريک از
دانشجويان دوره دكتری خود (استاد راهنمای دانشجو) در طول تحصيل ،جهت شركت در
مجامع علمي و هنری و جشنوارههای داخلي و بينالمللي و كارگاههای آموزشي اقدام نمايد.
تبصره :2چنانچه كليه هزينه ها توسط عضو هيئت علمي پرداخت شده و ليكن به دليل
حوادث غيرمترقبه و عدم اخذ رواديد موفق به شركت در كنفرانس و يا جشنواره هنری-
علمي و كارگاه آموزشي نگردد ،كليه هزينههای پرداخت شده به وی با ارائه اسناد و مدارک،
يک بار از محل اعتبار پژوهانه عضو قابل جبران خواهد بود.
 -4هزينه های پرداختي به نشريات مشمول بند يک ماده  3آئيننامه ارتقاء شماره
 89/15/98727تاريخ  ،89/12/03تا سقف معادل پاداش تشويقي مقاله ،مشروط به چاپ
مقاله (بعد از چاپ مقاله) قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره :1در مقاالت چند مولفه هزينههای مربوطه به نسبت سهم امتياز از اعتبارات
پژوهانه هر فرد پرداخت خواهد شد.
مثال :برای مقاله سه مولفه كه سهم امتيازات  50 ،80و  50ميباشد هزينه قابل پرداخت
برای مولف دوم مطابق فرمول زير محاسبه خواهد شد:
جمع سهم امتيازات:
50+50+80=180

سهم مولف دوم از  100درصد:
درصد سهم قابل هزينه برای مولف دوم از كل هزينه مقاله:
(50*100)/180=27.77777777777778≃27.8

 -5هزينههای مترتب آثار بديع هنری مطابق آيین نامه آثار بديع هنري از محل اعتبارات
پژوهانه صاحب اثر پرداخت خواهد شد.
 -6هزينههای انتشار كتاب:
در صورت انتشار كتاب تاليف و ترجمه توسط انتشارات دانشگاه هنر اسالمي تبريز مطابق
بندهای  12و  20آئيننامه ارتقاء شماره  89/15/98727تاريخ  ،89/12/03هزينههای حق
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التاليف ،حق الترجمه از محل اعتبارات پژوهانه عضو مطابق آئيننامه و مقررات مصوب
دانشگاه پرداخت خواهد شد و ساير هزينههای مرتبط با چاپ شامل حروفچيني ،صفحه
آرائي و  ...از اعتبارات دانشگاه خواهد بود.
 -7ساير موارد:
 -1-7پرداخت حق عضويت در انجمنهای علمي -بينالمللي و وبسايتهای تخصصي از
محل اعتبار پژوهانه اعضای هيئت علمي
تبصره :صالحيت تائيد انجمنهای علمي و وب سايتهای تخصصي توسط شورای دانشكده
مربوطه و شورای پژوهشي دانشگاه خواهد بود.
 -2-7اعضاء هيئت علمي از محل اعتبارات پژوهانه ساالنه خود ،در طول سال تا  20درصد
ميتوانند از دانشجويان مقاطع مختلف جهت پيشبرد اهداف پژوهشي خود كمک
بگيرند كه حقالزحمه آن از محل اعتبارات پژوهانه عضو هيئت علمي ،از طريق
امورمالي مستقيم به دانشجو پرداخت خواهد شد.
 -1-2-7هزينه دانشجو بر اساس جدول اعالمي عضو هيئت علمي در پايان هر ترم
تحصيلي و برای هر ماه تا سقف  70ساعت قابل پرداخت خواهد بود .حقالزحمه
دانشجويان به ازای هر ساعت بهشرح زير خواهد بود:
 دانشجويان كارشناسي مبلغ پايه 15،000ريال دانشجويان كارشناسي ارشد با ضريب  2مبلغ پايه دانشجويان دكتری با ضريب  3مبلغ پايه -2-2-7ميزان افزايش ساالنه مبلغ پايه براساس نرخ تورم اعالمي ساالنه از طرف
بانک مركزی خواهد بود.
 -3-7پرداخت هزينههای مرتبط با ثبت اختراع و اكتشاف مطابق بند  9آئيننامه ارتقاء شماره
 89/15/98727تاريخ  ،89/12/03مشروط به تاييد علمي از وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری و يا وزارت بهداشت و درمان
 -4-7عضو هيئت علمي در راستای فعاليتهای پژوهشي و اهداف پژوهشي ميتواند نسبت به
انجام آزمايشات تخصصي در آزمايشگاههای داخل و خارج دانشگاه ،اقدام نمايد .و
هزينههای فوق مشروط به تاييد شورای دانشكده مربوطه ،مدير پژوهش و فناوری و
معاون آموزشي ،پژوهشي و فناوری دانشگاه اقدام نمايد.
 -5-7عضو هيئت علمي ميتواند نسبت به خريد مقاالت و كتب از پايگاههای اطالعاتي كه
دانشگاه در آن عضو نيست اقدام نمايد.
تبصره :هزينه خريد مقاالت و كتب كاغذی يا الكترونيكي بعد از ارائه رسيد تحويل به
كتابخانه دانشگاه ،پرداخت خواهدشد.
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اعتبار ژپواههن(گرنت)
 -6-7برای ماموريتهای پژوهشي در طول تابستان هزينههای رفت و برگشت و هزينههای
اخذ ويزا و مرتبط با آن از محل اعتبارات پژوهانه پرداخت خواهد شد.
 -7-7به هر فعاليت يک بار هزينه قابل پرداخت بوده و در صورت پرداخت كمک هزينه از محل اعتبار
پژوهانه پاداش پرداخت نخواهد شد و يا بالعكس( .مثال :در صورت پرداخت هزينه چاپ مقاله،
پاداش پرداخت نميشود و در صورت پرداخت حقالتاليف برای كتاب ،پاداش پرداخت
نميشود)
 -8-7برگزاری نمايشگاه انفرادی يا گروهي :عضو هيئت علمي از محل اعتبار پژوهانه ميتواند
تا سقف پانزده ميليون ريال (15،000،000ريال) جهت برگزاری نمايشگاه هزينه نمايد.
تبصره :1حداقل بايد تعداد  10اثر از عضو در نمايشگاه به نمايش درآيد.
تبصره :2به آثار نمايش داده شده در گالریهای شخصي و خصوصي هزينهای پرداخت
نخواهد شد.

ب) دانشجويان:
 -1تعريف طرحهای پژوهشي :دانشجويان ميتوانند مطابق آئيننامه اجرايي طرحهای پژوهشي
و آثار بديع هنری دانشگاه هنر اسالمي تبريز نسبت به اخذ طرح پژوهشي در همكاری با
اعضاء هيئت علمي اقدام نمايند.
تبصره :جهت استفاده بهينه از توان علمي دانشجويان دوره دكتری ،دانشجويان فوق
ميتوانند در طرحهای پژوهشي كه توسط اعضاء هيئت علمي تعريف ميشود همكاری
داشته باشند و در صورت همكاری دانشجويان مذكور در طرحهای پژوهشي ميزان اعتبار
پژوهانه اين دانشجويان به ميزان دو برابر ضريب ريالي رديف  4ماده  4افزايش مييايد كه
صرفاً دانشجو مي تواند مبلغ افزايش يافته را با استاد راهنما و غير استاد راهنما در انجام
طرحهای پژوهشي هزينه نمايد.
 -2پرداخت هزينه شركت در مجامع علمي و هنری و جشنوارههای داخلي و بينالمللي و
كارگاههای آموزشي مطابق آئيننامه اجرايي شركت در گردهمائيهای علمي ،هنری،
جشنوارهها و كارگاههای آموزشي داخلي و خارجي دانشگاه.
 -3هزينههای پرداختي به نشريات مشمول بند يک ماده  3آئيننامه ارتقاء شماره
 89/15/98727تاريخ  ،89/12/03مشروط به چاپ مقاله كه بعد از چاپ مقاله قابل
پرداخت خواهد بود.
تبصره :1در پرداخت هزينه سهم دانشجو در صورتيكه مقاله به صورت تک مولف بوده
باشد و يا ساير مولفين عضو هيئت دانشگاه هنر اسالمي تبريز باشند ،به نسبت سهم امتياز،
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هزينه مشمول از اعتبارات پژوهانه هر فرد پرداخت خواهد شد و در غير اين صورت
هزينهای قابل پرداخت نخواهد بود.
تبصره :2در مقاالت چند مولفه هزينههای مربوطه به نسبت سهم امتياز از اعتبارات
پژوهانه هر فرد پرداخت خواهد شد( .مطابق مثال رديف  4بند الف ماده )7
 -4ساير موارد:
 -1-4پرداخت هزينههای مرتبط با ثبت اختراع و اكتشاف مطابق بند  9آئيننامه ارتقاء
شماره  89/15/98727تاريخ  ،89/12/03مشروط به تاييد علمي از وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری و يا وزارت بهداشت و درمان
 -2-4پرداخت هزينههای آزمايشگاهي در راستای رساله دكتری مشروط به تاييد استاد
راهنما و رئيس دانشكده مربوطه و مدير پژوهشي و فناوری.
 -3-4خريد مقاالت و كتب از پايگاه های اطالعاتي كه دانشگاه در آن عضو نيست مشروط
به تاييد استاد راهنما و رئيس دانشكده مربوطه و مدير پژوهشي و فناوری.
تبصره :هزينه خريد مقاالت و كتب كاغذی يا الكترونيكي بعد از ارائه رسيد تحويل به
كتابخانه دانشگاه ،پرداخت خواهد شد.
 -4-4انجام هزينه های مطالعات ميداني در راستای رساله دكتری با تائيد استاد راهنما،
رئيس دانشكده و مدير پژوهش و فناوری.
 -5-4خريد نمونههای مطالعاتي و ديتاهای) (dataاوليه در راستای رساله دكتری با تائيد
استاد راهنما ،رئيس دانشكده و مدير پژوهش و فناوری.
 -6-4به هر فعاليت يک بار هزينه قابل پرداخت بوده و در صورت پرداخت كمک هزينه از
محل اعتبار پژوهانه پاداش پرداخت نخواهد شد و يا بالعكس( .مثال :در صورت
پرداخت هزينه چاپ مقاله ،پاداش پرداخت نميشود)
ماده :8فرآيند اجرا (اعضاء هیئت علمي و دانشجويان):
 -1ثبت سوابق :اعضاء هيئت علمي بعد از انجام هر فعاليت پژوهشي موظفاند مستندات
فعاليت را به طور كامل به مديريت پژوهش و فناوری جهت ثبت در سوابق بهشرح زير تحويل
نمايند:
 -1-1طرحهای پژوهشي:
 -1-1-1در طرحهای پژوهشي داخلي ،تحويل تعداد  3جلد از گزارش صحافي شده
كاغذی مطابق با شيوه نامه تدوين گزارش نهايي طرحهای پژوهشي همراه با
 CDشامل تمام فايلهای طرح (  word, pdf, AutoCAD,psdو )...
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اعتبار ژپواههن(گرنت)
 -2-1-1در طرحهای پژوهشي خارجي ،تحويل تعداد  3جلد از گزارش صحافي شده
كاغذی به همراه تائيديه از كارفرما (كه در گزارش صحافي شده بعد از صفحه
عنوان بايد ضميمه شود) همراه با  CDشامل تمام فايل های طرح ( word, pdf,
 AutoCAD,psdو ( )...در نسخ تحويلي بايد ليست همكاران طرح در صفحات
داخلي با عنوان همكاران طرح قيد شده باشد).
 -2-1جهت ثبت سوابق مق االت در پرونده عضو ارسال مدارک به شرح زير خواهد بود:
 -1-2-1ارسال اسكن شده و يا فايل مقاله چاپ شده در نشريات كاغذی يا الكترونيكي
شامل :روجلد ،شناسنامه و صفحات كامل مقاله و سند معتبر مبني بر نمايه
نشريه
 -2-2-1ارسال اسكن صفحات مقاله چاپ شده در چكيده يا مجموعه مقاالت همايش
شامل :روجلد ،شناسنامه و صفحات كامل مقاله ،در صورت ارائه شفاهي يا پوستر
تحويل گواهي ارائه و مستندات معتبر مستخرج از سايت  ISCمبني بر نمايه در
سايت  ISCبرای همايشهای ملي و بينالمللي داخلي
 -3-2-1ارسال اسكن روجلد ،CDفايل مقاله مستخرج از ،CDدر صورت ارائه شفاهي يا
پوستر تحويل گواهي ارائه و مستندات معتبر مستخرج از سايت  ISCمبني بر
نمايه در سايت  ISCبرای همايشهای ملي و بينالمللي داخلي
 -4-2-1مقاالت كنفرانس های مستخرج از سايت سيويليكا ،پايگاه اطالعات علمي
جهاد دانشگاهي ،پايگاه مجالت تخصصي نور و ( magiranبانک اطالعات نشريات
كشور) همراه با مستندات مبني بر مستخرج از سايتهای ذكر شده
 -3-1كتاب :ارسال يک نسخه از كتاب منتشر شده به همراه فايل اسكن كتاب شامل:
صفحات روجلد كتاب تا آخر صفحه فهرست يا مقدمه كه شامل موارد زير بايد باشد
صفحه عنوان ،شناسنامه ،پيشگفتار ،مقدمه و فهرست
 -4-1جذب اعتبار پژوهشي (گرنت) :نامه ابالغ اعتبار از طرف سازمان پرداخت كننده و نامه
تائيديه وصول مبلغ با امضاء مدير امور مالي و معاون توسعه مديريت ،اداری و مالي
 -5-1اختراع يا اكتشاف :ارسال تائيديه علمي صادر شده از طرف وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری و يا وزارت بهداشت و درمان و آموزشي پزشكي و در صورت توليد و تجاری
سازی ارائه تائيديه از طرف وزارت صنعت و معدن و تجارت و يا سازمانهای مربوطه
 -6-1برگزاری نمايشگاه هنری انفرادی يا گروهي :بعد از برگزاری نمايشگاه ارائه درخواست
كتبي و تصويب در دانشكده مربوطه و شورای پژوهشي با ارائه مستندات:
 ارا ئه گواهي معتبر يا قرارداد با ذكر تعداد آثار نمايش داده شده از ارگانهای دولتي ياسازمانهای خصوصي كه سالن نمايش آثار هنری دارند.
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 تصاوير آثار هنری همراه با تصاوير گالری كه آثار درآن به نمايش درآمده است. -7-1داوری :ارائه گواهي انجام داوری(ارسال فايل اسكن شده گواهي داوری):
 -1-7-1در نشريات علمي – پژوهشي ذكر عنوان مقاله و يا تعداد مقاله مورد داوری
الزامي ميباشد.
 -2-7-1ذكر عنوان طرح پژوهشي و يا طرح دانش بينان در گواهي الزامي ميباشد.
 -3-7-1ذكر عنوان كتاب و تاليف يا ترجمه بودن الزامي ميباشد.
 -4-7-1ذكر عنوان جشنواره و ارائه مدارک مربوطه مبني سطح برگزاری جشنواره الزامي
ميباشد.
 -8-1ارائه كرسي نظريه پردازی :ارائه تائيديه با داورهای مراجع ذيصالح مورد تأييد وزارت متبوع
 -9-1ارائه گواهي كسب رتبه در جشنواره های علمي هنری به همراه مستندات اثر شامل
تصوير و يا تصاوير اثر
 -10-1اثر بديع هنری و ارزنده :ارسال گزارش مكتوب و مستندات داوری اثر و جواب
استعالم از كميته مميزه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری (ارسال تمامي مستندات به
صورت لوح فشرده و كاغذی خواهد بود)
 -2نحوه درخواست و پرداخت هزينه:
 -1-2طرحهای پژوهشي:
 فرآيند درخواست و پرداخت حقالتحقيق مجری و همكاران طرح طبق آئیننامهاجرايي طرحهاي پژوهشي خواهد شد.
 خريد تجهيزات غيرمصرفي از محل طرح پژوهشي يا خارج از چارچوب طرحپژوهشي :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
مديريت پژوهش و فناوری.
 -2-2هزينه مترتب بر اثر بديع هنری آئيننامه اجرايي آثار بديع هنری از محل اعتبار
پژوهانه پرداخت خواهد شد.
 -3-2فرآيند درخواست و پرداخت هزينههای مربوط به حق التاليف و حق الترجمه مطابق
آئيننامه انتشارات كتاب خواهد شد.
 -4-2فرايند درخواست و پرداخت هزينههای شركت در مجامع علمي و هنری و
جشنوارههای داخلي و خارجي مطابق با آئيننامه اجرايي شركت در گردهمائيهای
علمي ،هنری ،جشنوارهها و كارگاههای آموزشي داخلي و خارجي خواهد بود.
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اعتبار ژپواههن(گرنت)
 -5-2ساير پرداختيها :متقاضي بعد از تكميل و امضاء فرم شماره (( ،)1پيوست  ،)1فرم
مذكور را به همراه ساير مستندات بهشرح زير به مديريت پژوهش و فناوری تحويل
ميدهد:
تبصره :دانشجويان برای درخواست هزينه بايد فرم شماره (( ،)3پيوست  ،)3را تكميل
نمايند.
 -1-5-2هزينه چاپ مقاله در نشريات :ارسال سند بانكي واريز هزينه كه به صورت
الكترونيكي يا دستي واريز شده است به همراه تائيديه وصول مبلغ از طرف
نشريه به صورت الكترونيكي يا كاغذی
 -2-5-2پرداخت حق عضويت در انجمنهای علمي -بينالمللي و وب سايتهای تخصصي:
ارسال سند بانكي واريز 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
 -3-5-2پرداخت هزينه های مربوط به همكاری دانشجويان با اعضاء هيئت علمي در
پايان ترم تحصيلي مطابق فرم شماره (( ،)2پيوست  ،)2و فرم شماره (،)4
(پيوست  ،)4در قالب فايل ( Excelتحويل فايل  Excelو چاپي امضاء شده الزامي
ميباشد).
نكته :در خصوص بند حاضر تكميل فرم شماره ( )1نياز نميباشد.
 -4-5-2هزينه های مرتبط با ثبت اختراع يا اكتشاف :ارسال سند بانكي واريز 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
 -5-5-2هزينههای ا نجام آزمايشات تخصصي :ارسال فاكتور هزينه و سند بانكي واريز
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
 -6-5-2هزينههای مربوط به خريد از پايگاههای اطالعاتي و خريد كتب :ارسال سند
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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 -7-5-2انجام ماموريت پژوهشي :ارسال درخواست انجام ماموريت پژوهشي به همراه
ارسال نامه پذيرش از دانشگاه محل انجام ماموريت پژوهشي و تحويل بليط رفت
و برگشت و اسناد هزينه اخذ ويزا و مرتبط با آن قبل از انجام ماموريت
 -8-5-2برگزاری نمايشگاه انفرادی يا گروهي :ارسال سند بانكي هزينه پرداختي بابت
هزينه برگزاری به همراه ساير مستندات
ماده :9اين آئيننامه با  9ماده و  28تبصره در دويست و شصت و ششمين جلسه شورای
پژوهشي دانشگاه در تاريخ  95/06/06مورد تصويب قرارگرفت و با تائيد در جلسه هيئت رئيسه
دانشگاه در تاريخ  95/06/14از مورخ  95/01/01الزم اجراء ميباشد.
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اعتبار ژپواههن(گرنت)
 -2-1پیوستها
 -1-2-1پیوست  :1فرم شماره  ،1درخواست پرداخت هزینه اعضاء هیئت علمي
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 -2-2-1پیوست  :2فرم شماره  ،2درخواست پرداخت هزینه اعضاء هیئت علمي (ویژه همکاري
دانشجویان با اعضاء هیئت علمي)
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اعتبار ژپواههن(گرنت)
 -3-2-1پیوست  :3فرم شماره  ،3درخواست پرداخت هزینه دانشجویان دوره دکتري
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 -4-2-1پیوست  :4فرم شماره  ،4درخواست پرداخت هزینههاي دانشجویي
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طرح هاي پژوهشي

طرح اهی ژپوهشي

طرح ژپوهشي
 -1-2آئیننامه اجرایي طرحهاي پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبریز
(مصوب دويست و شصت و نهمینجلسه شورايپژوهشي دانشگاهدرتاريخ  95/07/03و مصوب جلسه مورخ 95/09/07هیئت رئیسهدانشگاه)

طرحهايي كه در راستای ارتقای علمي دانشگاه در سطح ملي و يا بينالمللي و رفع نيازها و مشكالت كشور
باشد ،طرح پژوهشي ناميده ميشود.
تعاريف و کلیات
دانشگاه :منظور دانشگاه هنر اسالمي تبريز ميباشد.
طرحهاي پژوهشي داخلي :به طرحهايي اطالق ميشود كته بتا استتفاده از منتابع بودجتهای
دانشگاه تعريف و انجام ميگيرد.
طرحهاي پژوهشي خارجي :به طرحهايي اطالق ميشود كه بتا استتفاده از منتابع بودجتهای
جذب شده از طرف سازمانهای خصوصي و يا دولتي و يتا توستط اشتخاص حقتوقي و حقيقتي
تعريف و انجام ميگيرد.
طرح هاي پژوهشي مشترک :به طرحهايي اطالق ميشود كه اعتبار بودجتهای طترح توستط
دانشگاه و سازمانها ی خصوصي و يا دولتي و يا توسط اشخاص حقوقي به صورت توافقي تامين
شده و انجام ميگيرد.

الف) طرحهاي پژوهشي داخلي:
ماده :1پیشنهاد دهنده(گان) طرح پژوهشي:
 -1پیشنهاد دهنده طرح (مجري):
 -1-1مجری طرح بايد عضو هيئت علمي دانشگاه بوده باشد.
تبصره :1اگر پيشنهاد دهندگان طرح بيش از يک نفر باشد يک نفر به عنوان
مسئول اجرای طرح (مجری) معرفي ميشود و مابقي نيز به عنوان همكاران طرح
تعريف خواهند شد.
تبصره :2تعريف يک همكار با مرتبه استاديار و به باال برای همكاراني كه با مرتبه
مربي برای اولين بار طرح پژوهشي تعريف ميكنند ،الزامي ميباشد و ميزان همكاری
نيز حداقل  20درصد مجموع ساعات پيشبيني شده در طرح خواهد بود.
 -2-1اعضاء هيئت علمي مامور به تحصيل دانشگاه نميتوانند مجری طرح باشند ولي
ميتوانند به عنوان همكار در طرحها مشاركت نمايند.
تبصره :اعضاء هيئت علمي مامور در دانشگاه ميتوانند همانند ساير اعضاء هيئت
علمي از مزايای اين آئيننامه برخوردار شوند.
 -2همکاران طرح:
 -1-2همكاران طرح مي بايست دارای مدرک تحصيلي ليسانس به باال بوده باشند.
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 -2-2همكاران طرح ميتوانند از اعضاء هيئت علمي ساير دانشگاهها و يا دانشجويان
تحصيالت تكميلي دانشگاه باشند.
تبصره :1دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه بعد از فارغ التحصيلي ميتوانند در يک
طرح پژوهشي همكاری داشته باشند.
تبصره :2برای همكاران غير هيئت علمي ارائه گواهي تخصصي در زمينه فعاليت از
مراجع مربوطه و يا تائيد شورای پژوهشي دانشگاه الزامي ميباشد( .مثال :برای
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)
ماده :2موضوع و کلیات طرح پژوهشي پیشنهادي:
 -1موضوع پيشنهادی طرح پژوهشي بايد در راستای طرح جامع دانشكده و دانشگاه باشد.
 -2موضوع پيشنهادی طرح پژوهشي نميتواند با پايان نامههای تحصيالت تكميلي خود عضو
هيئت علمي و يا دانشجويان تحصيالت تكميلي تحت راهنمايي مجری يا همكاران طرح،
همپوشاني محتوايي داشته باشد .مسئوليت بررسي عدم هم پوشاني پرسشنامه پيشنهادی طرح
پژوهشي با شوراهای دانشكده خواهد بود.
 -3موضوع پيشنهادی قبالً كار نشده باشد .مسئوليت بررسي تكراری نبودن موضوع پيشنهادی طرح
پژوهشي با شوراهای دانشكده خواهد بود.
 -4در صورتي كه مجری طرح ،طرحي را ارائه نمايد كه الزم باشد اطالعات و روش آن
محرمانه بماند ،ميبايد مراتب را بهصورت كتبي ضميمه طرح نمايد.
 -5ذكر موضوع حمايت مالي دانشگاه از طرح پژوهشي با قيد شماره قرارداد در مقاالت و
كتب منتشره مستخرج از طرح پژوهشي الزامي ميباشد.
 -6اگر انجام طرح در مرحله ای از پيشرفت آن و يا بعد از اجرای كامل طرح به اختراع
وسايل و دستگاههای جديد يا اكتشاف و كشف روشهای نوين و يا هرگونه انتشار كتاب و
يا تحصيل حقوقي بيانجامد حق استفاده از امتيازات و حقوق و نتايج حاصله و درآمد
حاصل كامالً متعلق به دانشگاه بوده و دانشگاه ميتواند قسمتي از درآمد حاصله را مطابق
تصميمات شورای پژوهشي به طرح دهندگان پرداخت نمايد.
 -7پيشنهاد تغيير در همكاران طرح و همچنين تغيير در اقالم هزينه قبل از انجام
تغييرات ،منوط به تصويب شورای دانشكده و شورای پژوهشي دانشگاه خواهد بود.
ماده :3شرايط مالي:
 -1سقف پيشبيني اعتبار هزينه كرد متناسب با اعتبار پژوهانه هر عضو هيئت علمي ميباشد.
تبصره :1هزينه داوری طرح پژوهشي تا سقف  5ميليون ريال از محل اعتبار ريالي
قرارداد پژوهشي پرداخت ميشود.
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تبصره :2بعد از عقد قرارداد ،در صورت درخواست مجری مبلغ پيشبيني شده قرارداد
با رعايت سقف اعتبار قابل تعريف ،در رديفها ميتواند تغيير و يا افزايش يابد.
 -2هزينههای پرسنلي پيشبيني شده در پرسشنامه پيشنهادی برای مجری و همكاران طرح از
محل اعتبار پژوهانه هر فرد هزينه خواهد شد.
تبصره :در صورت نبودن اعتبار پژوهانه برای فرد ،هزينه پرسنلي در صورت رضايت
ساير همكاران از محل اعتبار پژوهانه همكار پرداخت و يا صفر منظور خواهد شد.
 -3هزينههای پيشبيني شده در پرسشنامه پيشنهادی برای همكاران طرح خارج از دانشگاه
و يا دانشجويان كارشناسي ارشد از محل اعتبار پژوهانه مجری هزينه خواهد شد.
تبصره :هزينه پرسنلي دانشجويان دوره دكتری از محل افزايش اعتبار پژوهانه تخصيصي به
دانشجويان دوره دكتری (ويژه طرحهای پژوهشي) مطابق موضوع ماده  7بند (ب) آئيننامه
اعتبار پژوهانه (گرنت) اعضای هيئت علمي و دانشجويان دوره دكتری پرداخت خواهد شد.
 -4سقف هزينههای پرسنلي پيشبيني شده برای همكاران تعريف شده خارج از دانشگاه
نميتواند بيشتر از  30درصد مجموع هزينههای پرسنلي باشد.
 -5در صورت پيشبيني خريد تجهيزات غيرمصرفي در پرسشنامه پيشنهادی ،مجری طرح بعد
از تصويب و عقد قرارداد ،متناسب با نياز پيشبيني شده در پرسشنامه مصوب ،ميتواند
نسبت به درخواست تهيه تجهيزات غيرمصرفي از محل اعتبار پژوهانه خود اقدام نمايد.
تبصره :با تجهيزات خريداری شده از محل اعتبار طرح پژوهشي مطابق مقررات قيد
شده در بند الف ماده « 7آئيننامه اعتبار پژوهانه (گرنت) اعضای هيئت علمي و
دانشجويان دوره دكتری» استناد خواهد شد.
 -6در كليه پرداختهای هزينه پرسنلي يک سوم از هزينه پرسنلي به عنوان حسن انجام كار
كسر و مبالغ كسر شده و تسويه حساب نهايي بعد از انجام تعهدات طرح انجام ميگيرد.
 -7سال مالي طرحهای پژوهشي منطبق برسال مالي دانشگاه ميباشد.
 -8در صورت لغو قرارداد مجری طرح ملزم به تامين هزينههای تحميلي به دانشگاه
خواهد بود و در صورت پرداخت هزينه پرسنلي به مجری و همكاران طرح هزينههای
مذكور بايد عودت داده شود.
 -9محاسبه ميزان حق التحقيق هر فرد طبق فرمول زير بر اساس آخرين حكم كارگزيني
محاسبه خواهد شد.
( / 50حقوق پايه  +فوق العاده آموزشي) = مبلغ حق التحقيق به ازای هر ساعت
 -10ميزان حق الزحمه دانشجويان كه در طرح با مجری طرح همكاری دارند طبق ماده 7
(زير بند 7از بند الف) آئيننامه اعتبار پژوهانه (گرنت) اعضای هيئت علمي و
دانشجويان دوره دكتری محاسبه خواهد شد.
 -11به مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي داخلي پاداش تعلق نميگيرد.
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ماده :4تعهدات :شرايط ارائه تسويه حساب نهايي طرح عالوه بر طي فرآيند داوری و ارائه گزارش نهايي:
 -1تعهدات طرح پژوهشي تعريف شده:
 -1-2طرحهای پژوهشي تا اعتبار  70ميليون ريال :ارائه گواهي پذيرش يا چاپ مقاله علمي -پژوهشي
 -2-2طرحهای پژوهشي با اعتبار بيشتر ،به ازای هر مبلغ افزايش تا  70ميليون ريال:
 ارائه گواهي پذيرش يا چاپ مقاله در نشريه علمي -پژوهشي  2مورد (يکمقاله لزوماً بايد چاپ شده باشد)
 ارائه يک گواهي پذيرش يا چاپ مقاله علمي -پژوهشي و يک گواهي معتبر علمي ثبتاختراع يا اكتشاف مستخرج از طرح كه به تائيد مراجع علمي ذيصالح رسيده است.
 ارائه يک گواهي پذيرش يا چاپ مقاله علمي  -پژوهشي و يک محصول تجاریسازی شده كه به تائيد مراجع ذيصالح رسيده باشد.
تبصره :1منظور از مقاله علمي  -پژوهشي مقالهای است كه حداقل ( )5امتياز از رديف
مقاالت چاپ شده در نشريات مطابق دستورالعمل داخلي امتياز بندی فعاليتهای
پژوهشي كسب كرده باشد.
تبصره :2در صورتيكه خروجي طرح بهجای مقاله يا مقاالت علمي  -پژوهشي منجر
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.
 -2انجام طرح پژوهشي دوم :در صورت پيشنهاد پرسشنامه طرح پژوهشي دوم از طرف
عضو هيئت علمي تمامي امورات و اقدامات اوليه بررسي و تصويب در شورا و عقد
قرارداد و تصويب گزارش فاز نهايي در شورای پژوهشي دانشگاه انجام گرفته و پرداخت
هزينههای پرسنلي منوط به انجام تعهدات طرح از بابت قرارداد طرح پژوهشي اول
خواهد بود.
 -3انجام طرح پژوهشي سوم :برای عقد قرارداد طرح پژوهشي سوم چاپ يكي از مقاالت
تعهدی يكي از دو طرح قبلي الزامي ميباشد.
ماده :5مدت زمان اجراي قرارداد:
 -1ميزان ساعات انجام فعاليت پژوهشي در طرحهای پژوهشي برای هريک از همكاران
تعريف شده در پرسشنامه پيشنهادی طرح ،ماهانه تا سقف  60ساعت ميباشد.
 -2مجری متعهد است در بازههای زماني فازهای پيشبيني شده در پرسشنامه طرح پژوهشي
نسبت به تحويل گزارش مكتوب اقدام نمايد.
 -3شرايط تمديد و لغو قرارداد:
 -1-3مرحله اول بعد از اتمام مدت زمان قرارداد با درخواست مجری و تائيد مديريت
پژوهش و فناوری 6 :ماه
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 -2-3مرحله دوم بعد از اتمام مدت زمان تمديد  6ماهه اول با درخواست مجری و
تصويب شورای پژوهشي دانشگاه 6 :ماه
 -3-3مرحله سوم بعد از تمديد دو مرحله قبلي با درخواست مجری و ارائه مدارک مستدل و كافي
و تائيد شورای پژوهشي دانشگاه 6 :ماه سوم
 -4-3مرحله چهارم بعد از تمديد  18ماهه :لغو قرارداد
 -4در صورتي كه فاصله زماني پيشبيني شده برای تحويل گزارش فازها بيشتر از  12ماه
باشد مجری موظف است هر  6ماه نسبت به ارائه گزارش مكتوب اقدام نمايد.
ماده :6شرايط داوري:
 -1داوری پرسشنامه پيشنهادی طرح پژوهشي:
 -1-1در طرحهای پژوهشي تا سقف اعتبار  32،500،000ريال ،پرسشنامه پيشنهادی
طرح پژوهشي بعد از تصويب در شورای دانشكده ،در شورای پژوهشي دانشگاه
بدون نياز به ارسال داوری بررسي و تصويب ميشود.
 -2-1در طرحهای پژوهشي با سقف اعتبار بيشتر از  32،500،000ريال ،پرسشنامه
پيشنهادی طرح پژوهشي بعد از تصويب در شورای دانشكده ،به يک نفر داور به
انتخاب شورای پژوهشي دانشگاه ارسال و در صورت تائيد داوری در شورای
پژوهشي دانشگاه بررسي و تصويب ميشود.
 -2داوری گزارش فاز نهايي طرح پژوهشي:
 -1-2در طرحهای پژوهشي تا سقف اعتبار  32،500،000ريال ،گزارش فاز نهايي به
همراه مستندات انجام تعهدات طرح در شورای پژوهشي دانشگاه بررسي و تصويب
ميشود.
 -2-2در طرحهای پژوهشي با سقف اعتبار بيشتر از  32،500،000ريال ،گزارش فاز
نهايي به داور منتخب شورای پژوهشي دانشگاه ارسال و بعد از تائيد داوری،
گزارش فاز نهايي در شورای پژوهشي دانشگاه بررسي و تصويب ميشود.
تبصره :1گزارشات فازها بعد از تصويب در شورای دانشكده در شورای پژوهشي دانشگاه بررسي
و تصويب ميشود و بعد از تصويب پرداختهای مالي فازها قابل انجام خواهد بود.
تبصره :2در مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي نوشتن جمله زير در پاورقي صفحه اول
مقاله و يا بخش پاياني مقاله (بخش تقدير وتشكر) الزامي است:
«اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي بهشماره قرارداد  ...........مورخ  ............با عنوان«»................
ميباشد ،كه با حمايت مالي دانشگاه هنر اسالمي تبريز انجام گرفته است».
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ماده :7نحوه تخصیص امتیاز به گزارش طرح پژوهشي:
امتياز گزارش طرح پژوهشي داخلي تمام شده طبق دستورالعمل داخلي امتيازبندی فعاليتهای
پژوهشي برای فعاليت انجام گرفته و همكاران طرح به ترتيب قيد اسامي همكاران در گزارش نهايي طرح
و يا براساس سهم نامه امضاء شده توسط مجری و همكاران طرح تخصيص داده خواهد شد.

زمان محاسبه و تخصيص امتياز به طرحهای پژوهشي داخلي:
 طرحهای با اعتبار كمتر از  32،500،000ريال بعد از تسويه كامل (تصويب گزارش نهايي و انجام تعهدات) طرحهای با اعتبار بيشتر از  32،500،000ريال بعد از اتمام و تصويب آن در شورای پژوهشي دانشگاه: در ترفيع پايه و محاسبه گرنت امتياز طرح محاسبه خواهد شد.
 در پرو نده ارتقاء امتياز طرح بعد از انجام تعهدات محاسبه خواهد شد.
ماده :8فرآيند پیشنهاد و تحويل گزارش طرح پژوهشي:
 -1قبل از عقد قرارداد:
 -1-1تكميل فرم پرسشنامه پيشنهاد طرح پژوهشي و ارائه آن به دانشكده مربوطه
جهت طرح در شورای دانشكده
تبصره :مسئوليت بررسي موضوع رديفهای  1الي  3ماده  2بر عهده شورا و رئيس دانشكده خواهد بود.
-2-1ارسال صورتجلسه دانشكده مبني بر تصويب طرح به همراه فرم پرسشنامه پيشنهاد طرح
پژوهشي (الزاماً فقط ارسال اسكن صورتجلسه دانشكده و فايل پرسشنامه)
 -3-1بررسي در مديريت پژوهش و فناوری و رفع نواقص ،طرح در شورای پژوهشي دانشگاه و
تعيين داور در شورا و ارسال به داوری ،بعد از تائيد داور تصويب در شورای پژوهشي دانشگاه
 -4-1عقد قرارداد با مجری طرح و ابالغ شروع قرارداد
 -2بعد از عقد قرارداد:
 -1-2تدوين گزارش فازها و فاز نهايي مطابق با شيوهنامه تدوين گزارش نهايي
طرحهای پژوهشي و ارائه به شورای دانشكده
 -2-2ارسال صورتجلسه دانشكده مبني بر تصويب گزارش فازها يا فاز نهايي طرح به همراه
گزارش چاپ شده (ارسال اسكن صورتجلسه دانشكده و فايل گزارش نيز الزامي ميباشد)
 -3-2بررسي در مديريت پژوهش و فناوری و رفع نواقص و ارسال به داوری (در صورت
نياز) ،طرح و تصويب در شورای پژوهشي دانشگاه
 -4-2تحويل گزارش صحافي شده فاز نهايي مطابق با «شيوه نامه تدوين گزارش نهايي طرحهای
پژوهشي» به همراه تمام منابع فايلي طرح در يک لوح فشرده (كه دارای روجلد چاپي
ميباشد) به مديريت پژوهش و فناوری به تعداد  4نسخه و درخواست تسويه حساب نهايي
تبصره :تحويل گزارش كاغذی برای فازها الزامي نبوده و فقط بايد فايل گزارش فازها
تحويل داده شود.
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ب) طرحهاي پژوهشي خارجي:
ماده :9سفارش دهندگان طرح پژوهشي:
 -1سفارش دهنده حقوقي:
 -1-1كليه قراردادها با امضاء معاون آموزشي ،پژوهشي و فناوری خواهد بود و در
صورت نياز از طرف معاون آموزشي ،پژوهشي و فناوری حكم تنفيذ به عضو
هيئت علمي جهت عقد قرارداد صادر ميشود.
 -2-1قرارداد طرحها ی پژوهشي منعقده با مراكز تحقيقاتي دانشگاه ،با امضاء رئيس
مركز تحقيقات معتبر خواهد بود.
 -3-1قرارداد طرحها ی پژوهشي منعقده با صندوق حمايت از پژوهشگران كه با امضاء
مستقيم مجری طرح ميباشد از اين قانون مستثني بوده و بعد از عقد قرارداد
بايد يک نسخه از قرارداد جهت طرح در جلسه شورای پژوهشي دانشگاه،
تحويل مديريت پژوهش و فناوری شود.
 -4-1ساير قراردادهای منعقده كه طرف قرارداد به داليلي حاضر به عقد قرارداد
مستقيم با دانشگاه نبوده و قرارداد با مجری طرح منعقد ميشود ،قبل از انعقاد
قرارداد مراتب بايد به اطالع مديريت پژوهش و فناوری جهت طرح و تصميم
گيری در جلسه شورای پژوهشي دانشگاه برسد .در غير اينصورت طرح مذكور
فاقد اعتبار ميباشد.
 -2سفارش دهنده حقيقي:
 در صورت دريافت سفارش انجام طرح پژوهشي از طرف اشخاص حقيقي ،سفارشمذكور در شورای پژوهشي دانشگاه طرح و در خصوص چگونگي اجرای طرح،
فرآيند داوری ،تعهدات و امتياز آن تصميمگيری خواهد شد.
ماده :10پیشنهاد دهنده(گان) طرح پژوهشي:
 -1پیشنهاد دهنده طرح (مجري):
 -1-1مجری طرح بايد عضو هيئت علمي دانشگاه بوده باشد.
تبصره :موارد استثناء را شورای پژوهشي دانشگاه تعيين خواهد كرد.

 -2-1اعضاء هيئت علمي مامور به تحصيل دانشگاه نميتوانند مجری طرح باشند ولي
ميتوانند به عنوان همكار در طرحها مشاركت نمايند.
تبصره :اعضاء هيئت علمي مامور در دانشگاه ميتوانند همانند ساير اعضاء هيئت علمي از
مزايای اين آئيننامه برخوردار شوند.
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 -2همکاران طرح:
 -1-2در انتخاب همكاران طرح هيچ محدوديتي وجود ندارد.
تبصره :همكاری كارمندان دانشگاه در خارج از وقت اداری امكان پذير خواهد بود.
 -2-2مجری طرح جوابگوی عملكرد و خواستههای همكاران طرح بوده و دانشگاه هيچ
تعهدی در قبال همكاران طرح ندارد.
 -3-2اعالم ليست همكاران طرح در زمان شروع قرارداد الزامي بوده و در صورت تغيير در
همكاران طرح مراتب بايد به مديريت پژوهش و فناوری كتباً اعالم شود.
ماده :11موضوع و کلیات طرح پژوهشي پیشنهادي:
 -1در انجام طرحها ی پژوهشي خارجي كه مجری طرح از دانشجوی(دانشجويان)
تحصيالت تكميلي كمک ميگيرد ،در صورت درخواست دانشجو طرح مذكور ميتواند
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
پاياننامه هزينهای دريافت نخواهد كرد ولي امتياز استاد راهنمايي پاياننامه برای
عضو هيئت علمي محاسبه خواهد شد.
تبصره :1فرآيند طرح و تصويب موضوع بند حاضر به عنوان پايان نامه دانشجويي
تحصيالت تكميلي مطابق مقررات آموزشي دانشگاه خواهد بود.
تبصره :2در صورتيكه پايان نامه مذكور دارای استاد راهنمای دوم و مشاور باشد و
اين افراد جزء همكاران طرح باشند حق الزحمهای بابت استاد راهنمايي و مشاوره
دريافت نخواهند كرد و اگر همكار طرح نباشند حق التدريس اين افراد از محل اعتبار
طرح پرداخت خواهد شد.
تبصره :3مديريت پژوهش و فناوری نامهای مبني بر عدم پرداخت هزينه راهنمايي
به مديريت آموزش و تحصيالت تكميلي جهت اقدام مقتضي و درج در پروندههای
مربوطه ارسال خواهد نمود.
 -2در صورتي كه قرارداد طرح پژوهشي منعقده ،محرمانه باشد مراتب بايد بهصورت كتبي از
طرف سازمان سفارش دهنده اعالم شود.
 -3درج عضويت مجری طرح در روجلد و يا صفحات شناسنامهای گزارش مكتوب طرح
پژوهشي الزامي ميباشد.
 -4ذكر موضوع حمايت مالي سازمان سفارش دهنده از طرح پژوهشي با قيد شماره
قرارداد و عضويت سازماني مولفين در مقاالت و كتب منتشره مستخرج از طرح
پژوهشي الزامي ميباشد.
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 -5اگر انجام طرح در مرحلهای از پيشرفت آن و يا بعد از اجرای كامل طرح به اختراع
وسايل و دستگاههای جديد يا اكتشاف و كشف روشهای نوين و يا هرگونه انتشار
كتاب و يا تحصيل حقوقي بيانجامد ،حق استفاده از امتيازات و حقوق و نتايج حاصله
و درآمد حاصل كامالً متعلق به سازمان سفارش دهنده ميباشد.
ماده :12شرايط مالي:
 -1سقفي برای اعتبار قرارداد وجود ندارد.
 -2تامين كليه هزينه های تحميلي به دانشگاه از بابت اجراء يا لغو قرارداد برعهده مجری
طرح خواهد بود.
 -3بعد از هر مرحله پرداخت ريالي از طرف سازمان سفارش دهنده ،مجری طرح با ارائه
اصل چک بانكي يا اصل فيش بانكي به مديريت پژوهش و فناوری ميتواند نسبت به
درخواست وجوه واريز شده اقدام نمايد.
 -4كليه پرداخت ها بايد به شماره حساب اعالم شده از طرف امورمالي به شماره حساب
 2177560402008نزد بانک ملي شعبه آزادی ميدان طالقاني تبريز واريز شود.
 -5اخذ مفاصا حساب از بيمه و ماليات برعهده مجری خواهد بود( .پيوست  ،1فرم شماره )1
 50 -6درصد از پرداختي مرحله آخر كسر و بعد از تحويل گزارشات مكتوب و درخواست
تسويه حساب نهايي پرداخت خواهد شد.
ماده :13مدت زمان اجراي قرارداد:
 -1در طرحهای پژوهشي سقف ساعتي ماهانه ،برای فعاليت پژوهشي وجود ندارد.
 -2مجری متعهد است در بازههای زماني مراحل پيشبيني شده در شرح خدمات قرارداد
طرح پژوهشي ،نسبت به تحويل گزارش مكتوب همراه با نامه مديريت پژوهش و
فناوری به سازمان سفارش دهنده اقدام نمايد.
ماده :14شرايط داوري:
 -1مالک ارزيابي و تائيد انجام طرح ،اعالم كتبي سازمان سفارش دهنده مبني بر اتمام
كامل طرح پژوهشي خواهد بود.
ماده :15نحوه تخصیص امتیاز به گزارش طرح پژوهشي:
 -1بعد از وصول نامه موضوع ماده (14شرايط داوری) و تحويل گزارش مكتوب ،امتياز
برای مجری طرح و همكاران طبق دستورالعمل امتيازبندی تخصيص داده ميشود.
تبصره :امتياز طرح به ترتيب قيد اسامي همكاران در گزارش نهايي طرح و يا براساس
درصد مشاركت اعالمي مجری طرح محاسبه خواهد شد.
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ماده :16باالسري:
 -1ميزان باالسری دانشگاه از محل قراردادهای پژوهشي منعقده با ساير سازمانها بهشرح
زير خواهد بود:
 قراردادهای منعقده با اعتباركمتر از  150ميليون ريال معاف قراردادهای منعقده با اعتبار  150 -300ميليون ريال  5درصد قراردادهای منعقده با اعتبار باالی  300ميليون ريال به ازای هر دويست ميليون ريالبيشتر از مبلغ سيصد ميليون ريال يک درصد به عدد مبنای ( )5اضافه خواهد شد.
-2
-3
-4
-5

-6

تبصره :مجموع درصد باالسری محاسبه شده برای اعتبار كل قرارداد نميتواند بيشتر از 15درصد باشد.
مبلغ ريالي مبنای محا سبه ميزان باالسری مبلغ قرارداد خواهد بود و ماليات و بيمه از
سرجمع مبلغ كسر نخواهد شد.
در هر مرحله از پرداخت ،باالسری كسر خواهد شد.
باالسری كسر شده متعلق به دانشگاه بوده و مجری حق هيچ دخل و تصرفي در آن نخواهد داشت.
در صورت پيشبيني خريد تجهيزات غيرمصرفي در شرح خدمات قرارداد ،به ميزان اعتبار
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.
باالسری كسر شده در اختيار معاونت آموزشي ،پژوهشي و فناوری قرار گرفته و محل مصرف
درآمد حاصله ساليانه در شورای پژوهشي دانشگاه تعيين خواهد شد.
تبصره :در صورت عقد قرارداد با مركز تحقيقات  80درصد از درآمد حاصله قرارداد در

اختيار مركز قرار خواهد گرفت كه مبالغ مذكور صرف توسعه مركز و هزينههای جاری
خواهد شد و مابقي ساليانه در شورای پژوهشي دانشگاه تعيين خواهد شد.
 -7به مقاالت علمي -پژوهشي مستخرج از طرح پژوهشي خارجي ،چاپ شده در نشريات معتبر
علمي -پژوهشي موضوع بند  1ماده  3آئيننامه ارتقاء شماره  89/15/98727تاريخ
 ،)89/12/03به ازای هر مقاله معادل پاداش قابل محاسبه طبق آئيننامه اعطای پاداش به
فعاليتهای پژوهشي ،به مجری و همكاران عضو هيئت علمي دانشگاه پرداخت خواهد شد.
تبصره :نوشتن موضوع حمايت مالي سازمان پرداخت كننده اعتبار قرارداد با طرفيت دانشگاه و
موضوع قرارداد و شماره قرارداد در صفحه اول مقاله (پاورقي) يا بخش پاياني مقاله (بخش تقدير و
تشكر) مطابق با استاندارد سازمان سفارش دهنده و يا بهشرح زير شرط الزم برای بررسي خواهد بود:
«اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي بهشماره قرارداد  ...........متورخ  ............بتا
عنوان« »................مي باشد ،كه با حمايت مالي سازمان  ..............در دانشگاه هنر
اسالمي تبريز انجام گرفته است».
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ماده :17ضمانت اجراي قرارداد:
 -1در صورت مطالبه ضمانتنامه از طرف سازمان سفارش دهنده برابر بخشنامه ابالغي هيئت
وزيران به شماره /122ت  38449هت مورخ ( ،87/01/07پيوست  ،2فرم شماره  ،)2ضمانت
نامه كتبي با امضاء معاون آموزشي ،پژوهشي و فناوری (تنفيذ شده از طرف رياست دانشگاه)
خواهد بود.
 -2در خصوص ترک تشريفات مناقصه نيز ،برابر بخشنامه ابالغي هيئت وزيران به شماره
/124500ت  38449هت مورخ  ،1386/08/06ارجاع كارهای پژوهشي و تحقيقاتي به
دانشگاه ها ،موسسات و مراكز تحقيقاتي با ترک تشريفات مناقصه انجام ميگيرد.
(پيوست  ،3فرم شماره )3
ماده :18فرآيند عقد قرارداد و تحويل گزارش طرح پژوهشي:
 -1قبل از عقد قرارداد:
 -1-1ارائه و دريافت پيشنهاد انجام طرح پژوهشي به سازمان تامين كننده اعتبار
 -2-1انجام مذاكرات الزم و آمادهسازی پيش نويس قرارداد با همكاری سازمان سفارش دهنده
 -3-1تحويل يک نسخه از پيش نويس قرارداد به مديريت پژوهش و فناوری جهت بررسي و تائيد
 -4-1تحويل اصل قراردادها به مديريت پژوهش و فناوری جهت امضاء و طي مراحل اداری
 -5-1تحويل يک نسخه از اصل قرارداد امضاء شده به مديريت پژوهش و فناوری كه
تمامي صفحات آن ممهور به مهر دانشگاه و سازمان سفارش دهنده بوده و به
امضاء مقامات دانشگاه و سازمان سفارش دهنده رسيده است.
 -2بعد از عقد قرارداد:
 -1-2عقد موافقت نامه في مابين دانشگاه و مجری طرح در چارچوب قرارداد اصلي
 -2-2تدوين گزارش فازها و فاز نهايي مطابق با فرمت و ساختار مورد درخواست
سازمان سفارش دهنده
 -3-2تحويل گزارش نهايي چاپ شده به سازمان سفارش دهنده جهت بررسي و تائيد
و تصويب نهايي به همراه نامه مديريت پژوهش و فناوری
 -4-2تحويل گزارش صحافي شده به تعداد مورد درخواست سازمان سفارش دهنده
به آن سازمان بعد از دريافت صورتجلسه تائيد انجام طرح
 -5-2تحويل تعداد  3نسخه از گزارش صحافي شده به همراه تمام منابع فايلي طرح
در يک لوح فشرده (كه دارای روجلد چاپي ميباشد) به مديريت پژوهش و
فناوری و درخواست تسويه حساب نهايي
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ج) طرحهاي پژوهشي مشترک منعقده با دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتي و يا سازمانها:
ماده :19پیشنهاد دهنده(گان) طرح پژوهشي:
 -1پیشنهاد دهنده طرح (مجري):
 -1-1مجری طرح بايد عضو هيئت علمي دانشگاه بوده باشد.
تبصره :1موارد استثناء را شورای پژوهشي دانشگاه تعيين خواهد كرد.
 -2-1اعضاء هيئت علمي مامور به تحصيل دانشگاه نميتوانند مجری طرح باشند ولي
ميتوانند به عنوان همكار در طرحها مشاركت نمايند.
تبصره :اعضاء هيئت علمي مامور در دانشگاه ميتوانند همانند ساير اعضاء هيئت علمي از
مزايای اين آئيننامه برخوردار شوند.
 -2همکاران طرح:
 -1-2برای همكاران غير هيئت علمي ارائه گواهي تخصصي در زمينه فعاليت از مراجع
مربوطه الزامي مي باشد( .مثال :برای 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)
ماده :20موضوع و کلیات طرح پژوهشي پیشنهادي:
 -1موضوع پيشنهادی طرح پژوهشي بايد در راستای اولويتهای تحقيقاتي مشترک طرفين باشد.
 -2در صورتي كه مجری طرح ،طرحي را ارائه نمايد كه الزم باشد اطالعات و روش آن
محرمانه بماند ،مي بايد مراتب را بهصورت كتبي ضميمه طرح نمايد.
 -3ذكر موضوع حمايت مالي دانشگاه و ساير مشاركت كنندگان مالي از طرح پژوهشي با
قيد شماره قرارداد در مقاالت و كتب منتشره مستخرج از طرح پژوهشي الزامي ميباشد.
 -4اگر انجام طرح در مرحلهای از پيشرفت آن و يا بعد از اجرای كامل طرح به اختراع وسايل و
دستگاههای جديد يا اكتشاف و كشف روشهای نوين و يا هرگونه انتشار كتاب و يا
تحصيل حقوقي بيانجامد حق استفاده از امتيازات و حقوق و نتايج حاصله و درآمد حاصل
كامالً متعلق به دانشگاه و سازمانهای مشاركت كننده به نسبت مشاركت مالي خواهد بود
و دانشگاه و سازمانهای مشاركت كننده در صورت توافق ميتوانند قسمتي از درآمد
حاصله را مطابق تصميمات مشترک به محققين پرداخت نمايد.
 -5پيشنهاد تغيير در مجری و همكاران طرح و همچنين تغيير در اقالم هزينه قبل از
انجام تغييرات ،منوط به تائيد مشاركت كنندگان مالي خواهد بود.
ماده :21شرايط مالي:
 -1شرايط مشاركت مالي طرفين به صورت ريالي بوده و يا يكي از طرفين ميتواند
مشاركت خود را با تامين سخت افزار يا نرم افزار تامين نمايد.
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 -2سهم سقف هزينه كرد از اعتبار ريالي دانشگاه از جمع كل اعتبار مالي پيشبيني
شده برای قرارداد ،به ازای هر عضو هيئت علمي دانشگاه كه در طرح همكار
ميباشند تا سقف اعتبار پژوهانه عضو ميباشد.
تبصره :1در صورت نبودن اعتبار پژوهانه برای فرد همكار عضو هيئت علمي دانشگاه ،به
صورت توافقي از محل اعتبار پژوهانه مجری يا همكاران طرح ،اعتبار فوق منظور خواهد شد.
تبصره :2هزينه داوری تا سقف  5ميليون ريال از محل اعتبار ريالي قرارداد پژوهشي پرداخت ميشود.
 -3هزينههای پرسنلي پيشبيني شده در پرسشنامه پيشنهادی برای مجری و تمام همكاران طرح
از محل اعتبار مالي قرار پرداخت ميشود.
تبصره :هزينه پرسنلي دانشجويان دوره دكتری از محل افزايش اعتبار پژوهانه تخصيصي به
دانشجويان دوره دكتری (ويژه طرحهای پژوهشي) مطابق موضوع ماده  7بند (ب) آئيننامه
اعتبار پژوهانه (گرنت) اعضای هيئت علمي و دانشجويان دوره دكتری پرداخت خواهد شد.
 -4در صورت پيشبيني خ ريد تجهيزات غيرمصرفي در پرسشنامه پيشنهادی ،مجری
طرح بعد از تصويب و عقد قرارداد متناسب با نياز پيشبيني شده فازبندی در
پرسشنامه مصوب مي تواند نسبت به درخواست تهيه تجهيزات غيرمصرفي از محل
اعتبار ريالي قرارداد پژوهشي اقدام نمايد.
تبصره :كليه تجهزات خريداری شده متعلق به دانشگاه بوده و با تجهيزات خريداری شده از
محل اعتبار طرح پژوهشي مطابق مقررات قيد شده در بند الف ماده « 7آئيننامه اعتبار
پژوهانه (گرنت) اعضای هيئت علمي و دانشجويان دوره دكتری» برخورد خواهد شد.
 -5در كليه پرداختهای هزينه پرسنلي ،يک سوم از هزينه پرسنلي به عنوان حسن
انجام كار كسر و مبالغ كسر شده و تسويه حساب نهايي بعد از تائيد نهايي شورای
مشترک مشاركت كنندگان مالي و انجام تعهدات طرح انجام ميگيرد.
 -6در صورت لغو يا اجرای قرارداد ،مجری طرح ملزم به تامين هزينههای تحميلي به
دانشگاه و ساير مشاركت كنندگان مالي خواهد بود و در صورت پرداخت هزينه
پرسنلي به مجری و همكاران طرح هزينههای مذكور بايد عودت داده شود.
 -7به مقاالت مستخرج از طرح پژوهشي پاداش پرداخت نخواهد شد.
ماده :22تعهدات :شرط ارائه تسويه حساب نهايي طرح بهشرح زير ميباشد:
 -1مجری طرح بعد از تائيد در شورای مشترک مشاركتكنندگان مالي مبني بر انجام
تعهدات قيد شده در قرارداد ،تعهدی در مقابل مشاركتكنندگان به غير از دانشگاه
هنر اسالمي تبريز نخواهد داشت.
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 -2تعهدات مجری در مقابل دانشگاه هنر اسالمي تبريز:
 -1-2طرحهای پژوهشي تا اعتبار  70ميليون ريال :ارائه گواهي پذيرش يا چاپ مقاله علمي -پژوهشي
 -2-2طرحهای پژوهشي با اعتبار بيشتر ،به ازای هر مبلغ افزايش تا  70ميليون ريال:
 ارائه گواهي پذيرش يا چاپ مقاله در علمي -پژوهشي  2مورد (يک مقاله لزوماًبايد چاپ شده باشد)
 ارائه يک گواهي پذيرش يا چاپ مقاله علمي -پژوهشي و يک گواهي معتبر علميثبت اختراع يا اكتشاف مستخرج از طرح كه به تائيد مراجع علمي ذيصالح رسيده
است.
 ارائه يک گواهي پذيرش يا چاپ مقاله علمي -پژوهشي و يک محصول تجاریسازی شده كه به تائيد مراجع ذيصالح رسيده باشد.
تبصره :1منظور از مقاله علمي -پژوهشي مقالهای است كه حداقل ( )5امتياز از رديف
مقاالت چاپ شده در نشريات مطابق
دستورالعمل داخلي امتياز بندی فعاليتهای پژوهشي كسب كرده باشد.
تبصره :2موارد استثناء به تشخيص شورای پژوهشي دانشگاه خواهد بود.
ماده :23مدت زمان اجراي قرارداد:
 -1ميزان ساعات انجام فعاليت پژوهشي در طرحهای پژوهشي برای هريک از همكاران
تعريف شده در پرسشنامه پيشنهادی طرح ،ماهانه تا سقف  100ساعت ميباشد.
 -2مجری متعهد است در بازههای زماني فازهای پيشبيني شده در پرسشنامه طرح پژوهشي نسبت
به تحويل گزارش مكتوب اقدام نمايد.
 -3در صورت تاخير در تحويل گزارش نهايي مطابق شرايط پيشبيني شده در قرارداد برخورد خواهد
شد.
 -4در صورتي كه فاصله زماني پيشبيني شده برای تحويل گزارش فازها بيشتر از  12ماه
باشد مجری موظف است هر شش ماه نسبت به ارائه گزارش مكتوب اقدام نمايد.
ماده :24شرايط داوري:
 -1داوری پرسشنامه پيشنهادی طرح پژوهشي:
 پرسشنامه پيشنهادی طرح پژوهشي بعد از تصويب در شورای دانشكده و دانشگاه ،به يکنفر داور(ان) به انتخاب شورای مشترک مشاركتكنندهگان مالي ارسال و در صورت تائيد
داوری در شورای مشترک مشاركتكنندهگان مالي بررسي و تصويب ميشود.
 -2داوری گزارش فاز نهايي طرح پژوهشي:
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 گزارش فازها و فاز نهايي به داور(ان) منتخب شورای مشترک مشاركتكنندهگان ماليارسال و بعد از تائيد داوری ،گزارشات در شورای مشترک مشاركتكنندهگان مالي
بررسي و تصويب ميشود.
تبصره :1گزارشات فازها در شورای مشترک مشاركتكنندگان مالي بررسي و تصويب
ميشود و بعد از تصويب پرداختهای مالي فازها قابل انجام خواهد بود.
تبصره :2نوشتن موضوع حمايت مالي سازمان پرداخت كننده اعتبار قرارداد با طرفيت
دانشگاه و موضوع قرارداد و شماره قرارداد در صفحه اول مقاله (پاورقي) يا بخش پاياني مقاله
(بخش تقدير و تشكر) بهشرح زير شرط الزم برای بررسي خواهد بود:
«اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي بهشماره قرارداد  ...........متورخ  ............بتا
عنوان« »................مي باشد ،كه با حمايت مالي دانشتگاه هنتر استالمي تبريتز و
سازمان  ..............در دانشگاه هنر اسالمي تبريز انجام گرفته است».
ماده :25نحوه تخصیص امتیاز به گزارش طرح پژوهشي:
 -1نحوه محاسبه امتياز طرح :در طرحهای پژوهشي مشترک امتياز نهايي حاصل جمع
امتياز آورده ريالي خارج از دانشگاه طبق فرمول دستورالعمل داخلي امتيازبندی
فعاليتهای پژوهشي و امتياز قابل تخصيص از بابت سهم مشاركت دانشگاه (طرحهای
داخلي) خواهد بود كه امتياز نهايي بعد از انجام تعهدات قابل تخصيص خواهد بود.
مثال :قرارداد  300ميليون ريالي منطقهای كه  200ميليون ريال آورده خارجي و 100
ميليون ريال سهم مشاركت دانشگاه ميباشد.
 6.5امتياز
امتياز آورده ريالي خارجي:
امتياز مشاركت دانشگاه طبق آخرين آيين نامه ارتقاء 2 :امتياز
 8.5امتياز
جمع كل امتياز:
 7امتياز
سقف امتياز قابل تخصيص:
 1.5امتياز
مازاد برسقف امتياز  -امتياز گرنت تشويقي:
ماده :26باالسري:
 -1ميزان باالسری دانشگاه از محل قراردادهای پژوهشي مشترک منعقده با ساير سازمانها
به ميزان آورده از خارج دانشگاه مطابق ماده  13آئيننامه حاضر خواهد بود.
ماده :27ضمانت اجراي قرارداد:
 -1در صورت مطالبه ضمانتنامه از طرف سازمان سفارش دهنده برابر بخشنامه ابالغي
هيئت وزيران به شماره /122ت  38449هت مورخ ( ،87/01/07پيوست ،2فرم شماره
 ،)2ضمانت نامه كتبي با امضاء معاون آموزشي ،پژوهشي و فناوری (تنفيذ شده از
طرف رياست دانشگاه) خواهد بود( .بخشنامه مربوطه پيوست ميباشد)
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 -2در خصوص ترک تشريفات مناقصه نيز ،برابر بخشنامه ابالغي هيئت وزيران به شماره
/124500ت  38449هت مورخ  ،1386/08/06ارجاع كارهای پژوهشي و تحقيقاتي به دانشگاهها،
موسسات و مراكز تحقيقاتي با ترک تشريفات مناقصه انجام ميگيرد( .پيوست  ،3فرم شماره ،)3
ماده :28فرآيند پیشنهاد و تحويل گزارش طرح پژوهشي:
 -1فرآيند عقد قرارداد:
 -1-1تكميل فرم پرسشنامه پيشنهاد طرح پژوهشي و تعيين ميزان مشاركت مالي
ساير سازمانها و ارائه آن به دانشكده مربوطه جهت طرح در شورای دانشكده
 -2-1ارسال صورتجلسه دانشكده مبني بر تصويب طرح پيشنهادی به همراه فرم
پرسشنامه پيشنهاد طرح پژوهشي (الزاماً فقط ارسال اسكن صورتجلسه دانشكده و
فايل پرسشنامه)
 -3-1بررسي در مديريت پژوهش و فناوری و رفع نواقص ،طرح در شورای مشترک
مشاركت كنندگان و انتخاب داور(ان) بنا به پيشنهاد دانشگاه و ارسال به داوری،
بعد از تائيد داوری تصويب در شورای مشترک مشاركتكنندهگان.
 -4-1عقد تفاهم نامه يا قرارداد في مابين دانشگاه با سازمانهای مشاركت كننده
مالي كه تمامي برگهای آن امضاء و ممهور به مهر دانشگاه و سازمانهای
مشاركت كننده خواهد بود و ابالغ شروع قرارداد به مجری و طرفين قرارداد.
 -5-1عقد موافقت نامه با مجری و همكاران عضو هيئت علمي دانشگاه كه در طرح همكاری دارند.
 -2بعد از عقد قرارداد:
 -1-2تدوين گزارش فازها و فاز نهايي مطابق با شيوه نامه تدوين گزارش نهايي
طرحهای پژوهشي دانشگاه و ارائه به مديريت پژوهش و فناوری (ارسال لوح
فشرده فايل گزارش نيز الزامي ميباشد)
تبصره :مالک و ارزيابي نهايي ،چارچوب اعالمي شورای مشترک مشاركتكنندهگان
خواهد بود و در صورت عدم اعالم چارچوب مالک مقررات جاری دانشگاه خواهد بود.
 -2-2ارسال گزارش فازها يا فاز نهايي چاپ شده به داوری (در صورت نياز) و انجام اصالحات
مورد درخواست داوری و سپس ارسال به شورای مشترک مشاركتكنندهگان
 -3-2بررسي و تصويب در شورای مشترک مشاركتكنندهگان مالي و انجام تعهدات طرح
-4-2تحويل گزارش صحافي شده به تعداد مورد توافق به طرف(طرفين) مشاركت مالي
 -5-2تحويل تعداد  3نسخه از گزارش صحافي شده به همراه تمام منابع فايلي طرح
در يک لوح فشرده (كه دارای روجلد چاپي ميباشد) به مديريت پژوهش و
فناوری و درخواست تسويه حساب نهايي
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 -1-1-2پیوست  :1نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهاي تحقیقاتي و پژوهشي
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 -2-1-2پیوست  :2بخشنامه ابالغي هیئت وزیران در خصوص ارائه ضمانت انجام کار

43

 -3-1-2پیوست  :3بخشنامه ابالغي هیئت وزیران در خصوص ترک تشریفات مناقصه
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 -2-2قرارداد انجام طرح پژوهشي
به استناد موافقت  ...............................جلسه شورای پژوهشي دانشگاه در تاريخ  .......................اين
قرارداد بين دانشگاه هنر اسالمي تبريز كه از اين پس دانشگاه ناميده ميشتود از يتک طترف و
خانم  /آقای  .......................عضو هيات علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز كه از اين پتس مجتری
ناميده ميشوند از طرف ديگر منعقد ميگردد.
ماده :1موضوع تحقيق عبارتاست از:
به فارسي:
به التین:
كه شرح تفصيلي موضوع تحقيق و اهداف و هزينته هتای پتيش بينتي شتده و مشخصتات
مجری و همكاران در فرم پرسشنامه پيوستي قرارداد پژوهشي حاضر ذكر شده است.
ماده :2مدت و مراحل انجام کار:
 -1مدت پيش بيني جهت اجرای كامل طرح و ارائه گزارش نهايي  ..............متاه از تتاريخ
 .................لغايت  ................ميباشد.
 -2در صورتيكه بنا به داليلي مجری نتواند در مدت زمان پيش بيني شده اجرای طترح
را به پايان برساند مدت مزبور با درخواست و بيان علل تاخير توسط مجری با شرايط
زير تمديد خواهد شد:

شرايط تمديد و لغو قرارداد:
 -1-2مرحله اول بعد از اتمام مدت زمتان قترارداد بتا درخواستت مجتری و تائيتد
مديريت پژوهش و فناوری 6 :ماه
 -2-2مرحله دوم بعد از اتمام مدت زمان تمديد  6ماهه اول با درخواست مجری و
تصويب شورای پژوهشي دانشگاه 6 :ماه
 -3-2مرحله سوم بعد از تمديد دو مرحله قبلي با درخواست مجری و ارائه مدارک
مستدل و كافي و تائيد شورای پژوهشي دانشگاه 6 :ماه سوم
 -4-2مرحله چهارم بعد از تمديد  18ماهه :لغو قرارداد
ماده :3اعتبار پيش بيني شده كل قرارداد بالغ بر  .............................................ريتال در چتارچوب
آخرين آئیننامه اجرايي طرحهاي پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز بوده كته
شرح و جزئيات آن در بندهای  12الي  15پرسشنامه پيوست قيد شده است.
تبصره  :1پرداخت حق التحقيق مجری و همكاران و دستياران طرح با توجه به ارائه
گزارش و تصويب شورای پژوهشي دانشگاه طبق فازبندی پيش بيني شده در پرسشنامه
پيوست پس از كسورات قانوني انجام خواهد گرفت.
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تبصره  :2دانشگاه مي تواند در صورت ارائه گزارش طرح و انجام موفقيتآميز آن در
موعد مقرر ،افزايشهای ناشي از نوسانات نرخ حقالتحقيق و نوسانات هزينهها و نيز
ساير هزينههای پيشبيني نشده در صورت تصويب شورای پژوهشي دانشگاه به منظور

رضايت از انجام طرح و در صورت وجود اعتبار پژوهانه در چارچوب آخرين آئیننامه
اجرايي طرحهاي پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز پرداخت نمايد.
تبصره :3در صورت تاخير بيش از  %30فرصت زماني در هر فاز ،حق الزحمه فازها در
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
پيش بيني شده در پرسشنامه را نقض نميكند( .شورای پژوهشي )88/06/25 -119

تبصره  :4در كليه پرداختهای هزينههای پرسنلي در چارچوب آخرين آئیننامه
اجرايي طرحهاي پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز حسن انجام كار كسر و
طبق آئيننامه مذكور در هنگام تسويه حساب نهايي ،تمام كسورات پرداخت خواهد شد.

تعهدات مجري
ماده :4مجری طترح تعهتد متي نمايتد اجترای طترح را در كمتال دقتت و صتداقت بتا رعايتت
استانداردهای علمي به انجام رسانيده و گزارش های مراحل اجرای طرح الزم را تهيته و
ارائه نمايد بطوريكه در چارچوب ضوابط و مقرات و مفاد قرارداد جوابگوی عملكرد ختود
و همكاران اجرايي طرح در قبال دانشگاه باشد.
تبصره :در صورتيكه در طول مدت اجرای طرح تغيير يا تغييراتتي در همكتاران طترح
پيش آيد با پيشنهاد مجری و در صورت تصويب شورای پژوهشي دانشگاه در چتارچوب
آخترين آئیننامه اجرايي طرحهاي پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريزز انجتام
تغييرات امكانپذير خواهد بود.
ماده :5اگر انجام طرح در مرحله ای از پيشرفت آن و يا بعد از اجترای كامتل طترح بته اختتراع
وسايل و دستگاههای جديد يا اكتشاف و كشف روشهای نوين و يا هرگونه انتشار كتاب
و يا تحصيل حقوقي بيانجامد حق استفاده از امتيازات و حقوق و نتايج حاصله و درآمتد
حاصل كامالً متعلق به دانشگاه بوده و دانشگاه متي توانتد قستمتي از درآمتد حاصتله را
مطابق تصميمات شورای پژوهشي به طرح دهندگان پرداخت نمايد.
ماده :6كليه كاالهای غير مصرفي (لوازم و تجهيزات و كتب و غيره) مورد نياز طرح كه از محل
اعتبار طرح تهيه ميشود جزو اموال دانشگاه محسوب شده و مجری طرح از لحاظ حفظ
و نگهداری و استفاده صحيح و اعتاده و تحويتل بته موقتع آنهتا بته دانشتگاه مستتقيم ًا
مسئوليت دارد و در اين مورد بايستي مطابق نظر مديريت امور پژوهش و فناوری اقتدام
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نمايد .مديريت امور پژوهش و فناوری تجهيزات خريداری شده از محل طترح را بعتد از
انجام طرح در اختيار دانشكده مربوطه قرار خواهد داد ولي در عين حال متديريت امتور
پژوهش و فناوری اختيار نحوه استفاده از تجهيزات مذكور را برای خود حفظ مينمايد.
ماده :7مجری طرح تعهد مي نمايد كه گزارش پيشرفت كتار تحقيقتاتي ختود را در پايتان هتر
مرحله و گزارش نهايي را در خاتمه طرح به همراه ساعات كار انجام يافته در هر مرحله
پس از تأي يد شورای دانشكده جهت بررسي و تصويب در شورای پژوهشتي دانشتگاه بته
مديريت امور پژوهش و فناوری ارسال نمايد.
تبصره :در صو رتي كه فاصله زماني پيش بيني شده برای تحويل گزارش فازها بيشتر از  12ماه
باشد مجری موظف است هر شش ماه نسبت به ارائه گزارش مكتوب اقدام نمايد.

ماده :8مجری تعهد مي نمايد كه استناد هزينته طترح را در چتارچوب آئزیننامزه اجرايزي
طرحهاي پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز تهيه و تنظيم و در موعد مقرر (در
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.
ماده :9مأموريت های پيش بيني شده برای مجری و همكاران و پرسنل با صدور حكم مأموريتت
صرفاً برای رفع غيبت از طرف دانشكده و تأييد معتاون آموزشتي ،پژوهشتي و فنتاوری
انجام مي گيرد الزم استت مجتری طترح گتزارش انجتام مأموريتت ختويش و گتزارش
مأموريت های همكاران اجرايي و پرسنل طرح را بعد از تأييد به مديريت امور پژوهش و
فناوری ارسال نمايد.
ماده :10مجری طرح ملزم به انجام ي ا تامين نظترات داور يتا داوران منتختب شتورای پژوهشتي
دانشگاه در گزارشات خواهد بود(.شورای پژوهشي )88/03/17-116

ماده :11مجری طرح ملزم به انجام تعهدات در چارچوب آخرين آئیننامه اجرايي طرحهزاي
پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز خواهد بود.
تعهدات دانشگاه
ماده :12دانشگاه متعهد ميگردد هزينههای پيش بيني شده در پرسشنامه طرح پژوهشتي را طبتق
فازبندیهای پيش بيني شده در صورت رعايت زمانبندی از طرف مجتری ،در سررستيد از
محل اعتبارات پژوهانه مجری و همكاران پرداخت نمايد .و با توجه به هزينههتای طترح در
مراحل مختلف با درخواست كتبي مجری در مراحل اجرايي طرح مبلغي را بهصورت تنخواه
گردان در اختيار او قراردهد و با رعايت ضوابط و مقررات مالي مربوطه با مجری رفتار نمايد.
تبصره :تنخواه گردان در پايان انجام هر مرحله و در پايان سال مالي تسويه حساب خواهد شد.
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ماده :13در صورتيكه گزارش ارائه شده مجری در شورای پژوهشي مورد قبول واقع نشود و يتا
به هر دليلي شورای پژوهشي تصميم برتوقف و مختومه شدن طرح بگيرد و يتا مجتری
طرح با ارائه داليل توجيهي خواهان مختومه شدن طرح شود تكليف هزينههای انجتام
يافته و وجوه پرداخت شده به مجری در چارچوب آئیننامزه اجرايزي طزرحهزاي
پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز خواهد بود.
ماده :14ارزيابي نهايي طرح :ارزيابي نهايي و انجام تعهدات و داوری طترح در چتارچوب آخترين
آئیننامه اجرايي طرحهاي پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز خواهد بود.
ماده :15با در نظر گرفتن ميزان فعاليتها ی پژوهشي مجری و همكارانش در هر ترم تحصتيلي
كل فعاليت پژوهشي هر كدام از آنان نبايد از حد نصاب مقرر ( 60ساعت در ماه) تجاوز
نمايد در جهت رعايت مفاد اين بند و برای آنكه مسئولين دانشتكده در جريتان ميتزان
فعاليتها ی پژوهشي مجری و همكاران اجرائتي قرارداشتته باشتند الزم استت مجتری
تعداد ساعات كار پيش بيني شده بترای ختود و همكتاران را قبتل از شتروع هتر تترم
تحصيلي به رياست دانشكده متبوع خود گزارش نمايد .مسئوليت مديريت امور پژوهش
و فناوری در اين مورد نهايتاً به اعالم ميزان فعاليت افراد فوق الذكر به دانشتكده هتای
مربوطه در آغاز هر ترم محدود ميشود.
تبصره :در صورتي كته مجتری يتا همكتاران طترح كمتتر از واحتدهای موظتف ختود
فعاليتهای آ موزشي داشته باشند كسری واحدهای موظف در متدت زمتان اجترای هتر
مرحله ،از كل ساعات پژوهشي نامبردگتان كستر و متابقي طبتق مقتررات ايتن قترارداد
پرداخت خواهد شد.
ماده :16باالترين مرجع ذيصالح جهت بررسي و تشخيص و تصميصتم گيتری در مراحتل و متوارد
مختلف اجرای طرح و ساير متوارد پتيش بينتي نشتده در ايتن قترارداد و متوارد اختتالف،
شورای پژوهشي دانشتگاه استت و تصتميمات متختذه در آن كته در چتارچوب ضتوابط و
مقررات و دستورالعملهای وزارتي و مصوبات دانشگاه باشد برای مجری الزم االجرا است.
ماده :17ماليات وكسورات قانوني برعهده مجری طرح خواهد بود.
ماده :18بعد از امضاء قرارداد مابين مجری طرح و دانشگاه يک نسخه از آن توسط مديريت امور
پژوهش و فناوری به مجری ابالغ ميشود .الزم است مجری حداكثر ظترف متدت يتک
هفته شروع طرح را كتباً به مديريت امور پژوهش و فناوری اطالع دهد.
ماده :19اين قرارداد در  19ماده با قبول كليه مفتاد آن و همتراه بتا پرسشتنامه پيوستتي در 3
نسخه منعقد گرديد و هر  3نسخه حكم واحد دارد.
مجري
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 -6-2شیوهنامه تدوین گزارش نهایي طرحهاي پژوهشي
در شيوهنامه ،شكل و شيوهای يكسان در نگارش طرحهای پژوهشي ارائه ميگردد كه رعايت آن
الزامي است .هر نوشتار به لحاظ نگارش دارای دو وجه قابل تامل است:
 ترتيب ارائه مطالب
 مكان نوشتن مطالب در هر صفحه ،نحوه حاشيهبندی ،شمارهگذاری ،صفحات و بخشها ،معادالت،
تصاوير جداول و منحنيها.
كه در طي دو بخش نكات بارز هر وجه بيان ميگردد.
 -1ساختار ارائه مطالب
نظم و ترتيب در ارائه مطالب و يكسانسازی شيوه ،عالوه بر افزايش ميزان درک خواننده
سهولت دسترسي و دريافت آن را نيز در بردارد .لذا در اين بخش ضمن بيان مشخصات هر يک
از قسمتها ،ترتيب ارائه آنها نيز ذكر شده است.
 -1-1جلد طرح پژوهشي
جلد گزارشات طرح پژوهشي ميبايست طبق پيوست شماره يک اين نوشتار تنظيم گردد.
در عطف نيز صرفاً عنوان و نام مجری پروژه و سال آن با حروف كوچک زركوب گردد.
جلد گزارش از نوع گالينگور است كه عيناً مطالب (طبق نمونه شرح روی جلد) روی آن
زركوب ميشود .رنگ جلد گزارش نهايي برای تمامي گروههای علمي سورمهای است
تبصره :در طرحها ی خارجي اين فرمت طبق اعالم سازمان ذينفع خواهد بود و در
صورت عدم اعالم فرمت مشخص فرمت مطابق فرمت اعالمي دانشگاه خواهد بود.
 -2-1صفحه نخست
از آنجا كه نام و ياد خدا بهترين سرآغاز برای هر نوشته و كاری ميباشد ،بسيار مناسب
است كه نخستين برگ از پروژه به درج كالم الهي (بسم ا… الرحمن الرحيم) اختصاص
يابد .باشد كه فضلالهي موجب توفيق روزافزون گردد.
 -3-1صفحه عنوان
دراين صفحه ،مطالب روی جلد طرح پژوهشي عيناً تكرار ميگردد.
 -4-1تشکر و قدرداني
يک صفحه برای تشكر و قدرداني (در اين صفحه از همه افرادی كه در اجرا و تدوين
گزارش نهايي ،پژوهشگر را ياری نموده اند يا سازمانهايي كه به صورت مالي يا
تجهيزاتي در روند اجرای طرح همكاری داشتهاند تشكر ميشود .همچنين درج
وابستگي ) (Affiliationكامل به نام دانشگاه هنر اسالمي تبريز و واحد اجراكننده طرح
در اين صفحه ضروری است.
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 -5-1چکیده
چكيده پروژه حداكثر در حجمي معادل با  300كلمه تهيه شده و شامل بيان مختصر
مسئله مورد بررسي ،م راحل بكار گرفته شده برای كسب و جمع آوری اطالعات ،نحوه
عمل و نتيجه كلي حاصل مي باشد ،بطوريكه خواننده با مطالعه آن تشخيص دهد كه
پروژه موجود در برگيرنده مطالب مورد عالقه وی ميباشد يا خير .تاريخچه و سابقه
موضوع در اين قسمت ذكر نشده بلكه در مقدمه پروژه توضيح داده ميشود .چكيده در
يک صفحه مجزا بعد از صفحه عنوان قرار ميگيرد و در باالی آن به فاصله دو سطر از
حاشيه باالی صفحه در ميانه سطر عنوان پروژه نوشته ميشود .چكيده شامل اهداف،
روشها ،محتوای اصلي و نتايج حاصل از اجرای طرح است.
 -6-1فهرست
صفحات فهرست بعد از صفحه قدرداني قرار ميگيرند كلمه فهرست در وسط و باالی
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
جدا ميشود .شماره عناوين فرعي بهصورت  zz-yy-xxنوشته ميشود كه  xxشماره
عنوان اصلي و  yyيكي از بخشهای  xxو  zzنيز يكي از بخشهای زيرين  yyكه البته
در فهرست نويسي فقط تا عنوان فرعي دوم شماره گذاری شده و نوشته ميشود.
عناوين اصلي از منتهي اليه سمت راست هر سطر و عناوين فرعي به اندازه چهار حرف
داخلتر از عنوان اصلي نوشته مي شوند .ترتيبي كه در اينجا به جهت ارائه مطالب بيان
گشت به گونه ايست كه در فهرست نويسي چكيده حرف“ الف“ و“ مقدمه“ شماره ““1را
بهخود اختصاص ميدهد .كليه مطالب فهرست با قلم  B Mitra 12نگاشته شود.
 -7-1لیست عالئم و اختصارات
در اين قسمت كه بالفاصله بعد از فهرست قرار ميگيرد ،ليستي از كليه عالئم و
اختصاراتي كه در متن بكار رفته است ،درج ميگردد .نحوه نگارش آن همانند فهرست
است .در چپ عالمت و درسمت راست مفهوم آن درج ميگردد .ترتيب نگارش عالئم
مطابق با نوع عالمت بكار رفته ،متفاوت ميباشد ولي معموالً نخست حروف انگليسي
سپس حروف يوناني نوشته ميشوند .الزم به ذكر است كه در كل متن پروژه برای
نمايش هر پارامتر فيزيكي فقط بايد از يک نماد استفاده كرد ،بعنوان مثال برای نمايش
دما فقط از يک حرف مانند  Tاستفاده شود.
 -8-1مقدمه طرح پژوهشي
مقدمه ميبايست شامل موارد ذيل باشد:
 .1بيان واضح و كامل مسئله مورد بررسي يا هدف مطالعه
 .2بيان داليل اهميت موضوع و ارزشيابي آن
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.3
.4
.5
.6

بيان مختصرتاريخچه كارها و تحقيقات قبلي انجام شده روی موضوع و وضعيت فعلي آن
معرفي و مرور اجراء و بخشهای پروژه
اين مطالب به اين سئوال كه چرا اين بررسي يا پروژه صورت ميپذيرد پاسخ داده و
نشان ميدهد كه گامي در جهت تكميل و يا رفع نقص فعاليت گذشتگان ميباشد.
توضيحات مختصری در مورد نحوه تجزيه و تحليل مساله و نتايج بدست آمده از
آن بهنظر ميرسد كه ضرورتي نداشته باشد.

 -9-1متن اصلي طرح پژوهشي
اين بخش از پروژه اصل و اساس پروژه ميباشد .در واقع اين بخش است كه به دانش
پژوهان كمک مينمايد .بنابراين مطالب آن بايد بهصورت واضح ،منظم و قابل فهم ارائه
گردد .در اين بخش كليات و معادالت و … ارائه ميگردد .بايستي سعي گردد تنها
قسمتهايي كه مستقيماً با موضوع مورد بحث مربوط است آورده شود و مابقي مطالب به
صورت پيوست اضافه گردد .برای مثال اگر آشنايي با بعضي از قضايا برای درک مطلب
الزم است ولي اثبات آنها منظور اصلي گزارش نيست بهصورت پيوست اضافه شود.
برنامه كامپيوتری ،طرز استفاده و فلوچارت آن ،نيز در پيوست آورده شود مگر در
مواردی كه صورت پروژه عمدتاً در ارتباط با يک برنامه كامپيوتری تعريف شده باشد.
متن اصلي پروژه بطور منطقي به چند فصل تقسيم ميشود هر فصل را ميتوان با :
الف) بيان آن قسمت از تحقيق كه فصل بدان اختصاص يافته.
ب) توضيح مطلب و روشهايي كه در رابطه با اين قسمت مورد استفاده قرار گرفته.
پ) و برش مردن نكاتي كه بايد كشف و يا دانسته شود آغاز نمود.
 -10-1بحث ،نتیجهگیري ،پیشنهادات
در اين قسمت نتايج حاصل در پروژه مرور شده و در ادامه پيشنهادات مولف در مورد
ادامه كار (تحقيقاتي) ارائه ميگردد.
 -11-1منابع
الف) در ارجاعات مطابق شيوهنامه استنادی ايران عمل شده و جهت اطالع از چگونگي
ارجاعات به فايل شيوهنامه استنادی ايران رجوع شود) .مطابق پيوست شماره )2
ب) كليه منابع درون متني در منابع پاياني و بالعكس منعكس گردد.
ج) در استفاده از منابع ترجيحتاً به منابع پر استناد و نو اشتاره شود.
 -12-1پیوستها
در انتهای پروژه ،پيوستها قرار ميگيرند ،همانگونه كه در متن اصلي ذكر گرديد ،پيوست به
گونهای انتخاب ميشود كه ضمن نياز به وجود آنها قراردادن آنها در متن اصلي باعث از بين رفتن
انسجام و پيوستگي مطلب ميگردد .هر پيوست به يک موضوع اختصاص مييابد .پيوستها شامل
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جدولها ،نمودارها ،شكلها ،آزمونها و پرسشنامههای خود ساخته ،روشهای محاسباتي و برنامه
های رايانهای و  ...ميباشد بهمنظور مرتب نمودن پيوستها ،ترتيب زير پيشنهاد ميگردد.
پيوست - 1منحنيهای حاصل و يا تهيه شده از استاندارد (در صورتيكه تعداد آنها زياد باشد)
پيوست - 2جداول حاصل و يا تهيه شده از استاندارد (در صورتيكه تعداد آنها زياد باشد)
پيوست - 3اثبات قضايا
پيوست - 4دستورالعمل استفاده از برنامه كامپيوتری تهيه شده
پيوست - 5ليست برنامه كامپيوتری
پيوست - 6نقشههای تهيه شده
پيوست - 7مقاالت تهيه شده حاصل از طرح پژوهشي
در صفحه اول هر پيوست ،در باال و وسط كادر كلمه پيوست و شماره ترتيب آن درج شده و سپس
با يک خط فاصله ودر وسط كادر عنوان مربوط به آن پيوست آورده ميشود.
 -13-1چکیده انگلیسي
چكيده انگليسي همانند ساختار چكيده فارسي بوده و تعداد كلمات آن  500كلمه ميباشد.
 -2اندازه کاغذ و نوع نگارش
 -1-2متن گزارش با برنامه  Wordنگاشته شود.
 -2-2كاغذ متن در اندازه  21( A4در  29/7سانتيمتر) باشد.
 -3-2هر صفحه دارای  29سطر و حاشيه است .حوالي باال و پايين كاغذ به ترتيب 2/5و  2سانتي متر
و از راست و چپ نيز به ترتيب 3و  2سانتي متر باشند (  18سطری و يا  24سطری).
 -4-2فاصله سطرها يک ) (Singleتعريف شود.
 -5-2برای نگاشتن بخشهای مختلف گزارش از قلمهای زير استفاده شود:
عناوين

نوع قلم و اندازه (فارسي و انگلیسي)

متن فارسي و انگليسي

B Mitra Regular 13
Garamond 10

صفحه عنوان ،فصل

B Titr 26

عنوانهای اصلي

B Mitra Bold 14
Garamond 12
B Mitra Bold 13
Garamond 11
B Mitra Bold 11
Garamond 9
B Mitra Regular 10
Garamond 9
B Mitra Regular 10
Garamond 9

عنوان فرعي
عنوان جدولها و شكلها (نمودارها)
درون جدولها و شكلها (نمودارها)
زيرنويسهای فارسي و انگليسي

نكات:
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 قلم عنوان چكيده فارسي و انگليسي مطابق با عنوان اصلي و قلم متن آن مطابق بامتن گزارش است.
 قلم عنوان فهرست منابع فارسي و انگليسي مطابق با عنوان اصلي و شرح آن با يک فونت كوچكتراز قلم متن درج شود.
 آغاز پاراگرافهای متن اصلي به اندازه  0/5سانتيمتر تورفتگي داشته باشد. -6-2نكاتي كه ميبايست در مورد انتخاب كاغذ پروژه و نحوه تنظيم و كادربندی مطالب روی كاغذ
رعايت گردد عبارتند:
 -1-6-2از كاغذ مرغوب و در قطع A4به منظور نگارش پروژه استفاده شود و در
مواردی كه نياز به كاغذ در قطع بزرگتر ميباشد ضمن استفاده از اندازههای
استاندارد رده  ،8هنگام ضميمه نمودن كاغذ مربوطه به اندازه  A4تا شده و
حتماً داخل صحافي قرار داده شود.
 -2-6-2از نگارش كلمات التين در متن پروژه خودداری نموده ،معادل التين كه پس
از مشخص شدن بوسيله شمارهای كه باالی معادل فارسي آن كلمه تايپ
ميشود ،در پاورقي آورده شود .در هر صفحه ،شماره پاورقي از يک آغاز و به
ترتيب افزايش مييابد .در هر سطر از پاورقي صفحه نيز حداكثر دو كلمه
انگليسي معادل تايپ مي گردد .كلمه اول از سمت چپ و كلمه دوم از ميانه
تحرير مي گردد .كلمات معادل انگليسي نيز در سطور بعدی ،به همين ترتيب
درج ميشوند الزم به توضيح است كه اگر پيدا كردن معادل فارسي برای
كلمه ای خاص (مثال :نام نويسنده يک مقاله التين) بسيار مشكل باشد،
مي توان تلفظ التين كلمه را با حروف فارسي نوشته و در زير نويس اصل كلمه
را به التين نوشت.
تبصره :پاورقي در خصوص توضيحات فارسي نيز از حيث شمارهگذاری به همين
منوال انجام مي پذيرد.
 -3-6-2شمارهگذاری صفحات به دو نوع مجزا صورت ميپذيرد ،دسته اول صفحات
پروژه ،از صفحه چكيده تا انتهای صفحات ليست عالئم و اختصارات با حروف
الفباء و بهصورت متوالي (الف ،ب ،پ ،ت ) . . . ،و دسته دوم صفحات ،از
صفحه مقدمه تا انتهای پروژه بهصورت عددی شماره گذاری ميگردد.
 -4-6-2در فصلبندی گزارش ،در شروع هر فصل يک صفحه جداگانه حاوی شماره و عنوان فصل باشد.
 -5-6-2روی صفحه اول هر تقسيم اصلي از پروژه ،مانند صفحه چكيده ،صفحه اول
فهرست ،صفحه اول هر فصل و … شماره صفحه نوشته نميشود ولي شماره
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آن بهحساب ميآيد شماره هر صفحه با  1/5برابر فاصله بين سطرها از پائين
كاغذ ،در وسط سطر نوشته ميشود.
 -6-6-2در نگارش متن اصلي عناوين اصلي در وسط سطر و عناوين فرعي در ابتدای
سطر نوشته شده ،زير هر دوی آنها خط كشيده ميشود ،قبل از شروع هر
عنوان فرعي يک سطر خالي منظور شود .ولي بعد از هر عنوان فرعي سطری
رها نگردد ،به هر يک از عناوين (چه اصلي و چه فرعي) شمارهای تعلق
مي گيرد كه نحوه شماره گذاری آن در فهرست آمده است.
 -7-6-2صفحه اول هر فصل بايد از خط پنجم شروع شود .تيترهای هر يک از
بخشهای هر فصل با دو شماره كه با خط تيره از يكديگر جدا شدهاند،
مشخص ميشود .عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ
شماره ترتيب بخش مورد نظر است .در صورتي كه يک بخش دارای زير بخش
باشد ،شمتاره هر زير بخش در سمت چپ شمتاره ياد شده قترار ميگيرد،
( )3-4-2يعني زير بخش سوم از بخش چهارم فصل دوم.
 -8-6-2بين معادالت و نوشتهها يک سطر خالي آورده ميشود شماره معادله در
داخل پرانتز ( )xx-yyنوشته شده ،در مقابل معادله آورده ميشود xx .شماره
فصل و  yyشماره معادله است .مكان شماره معادله ،حاشيه سمت راست خط
معادله در صورتي كه ،سطر معادله دارای جای كافي نباشد از سطر بعدی
استفاده ميشود.
 -9-6-2منحني ها ،جداول ،تصاوير و يا اشكال درون كادر بسته قرار گرفته ،طرف
باالی آنها ميبايست بطرف باالی كاغذ و يا در صورت لزوم در سمت چپ
كاغذ قرارداده شود هر يک از منحنيها ،جداول ،تصاوير و اشكال دارای شماره
و توضيح ميباشند كه در قسمت زيرين كادر به فاصله يک خط درج ميشود
(توضيح بعد از شماره تايپ ميشود) هر يک از منحنيها ،برای جداول در
باالی آن نوشته شود ،تصاوير و يا اشكال در طي متن پروژه دارای شمارهای
مستقل از يكديگر بوده و بهصورت متوالي افزايش مييابد .الزم بذكر است كه
چنانچه تعداد منحنيها ،جداول ،تصاوير ،و يا اشكال در قسمتي از متن بيش
از حد معقول باشد جهت تداوم نوشتار ميبايست مجموعه آنها در يک پيوست
قرار گيرند ،دقت شود كه در كليه منحنيها و نمودارها توصيه ميشود كه
يكي از نرمافزارهای متداول كامپيوتری ( مانند  Excellو … ) در رسم
نمودارها مورد استفاده قرار گيرد.
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 -10-6-2الزم است كليه محاسبات منحصراً در سيستم آحاد بينالملل  SIانجام شود.
در موارد استثنائي كه به علت محدوديت منابع موجود استفاده از سيستمهای
ديگر آحاد اجتناب ناپذير بهنظر ميرسد ،ضروری است كه نتايج نهايي هر
قسمت از محاسبات را عالوه برسيستم آحاد مربوط ،پس از تبديل واحد در
سيستم SIنيز درج نمود .ضمناً به اين موضوع نيز حتماً توجه شود كه در
مقابل تک تک نتايج محاسبات ،واحد مربوط بايد ذكر شود.
 -11-6-2در شمارهگذاری شكلها ،جدولها ،نمودارها و نقشهها بايد مطابق نمونه زير عمل شود.
مثال :دهمين شكل در فصل سوم در صورت اشاره مستقيم بهصورت شكل  10-3و يا
اشاره درون پرانتز بهصورت (شكل  )10-3نوشته ميشود.
نكته :عنوان جدولها در باالی جدول و عنوان شكلها و نمودارها در زير آنها قرار گيرد.
 -12-6-2شمارهگذاری روابط و فرمولها :هر رابطه در متن گزارش ،با دو شماره كه
با خط فاصله از يكديگر جدا ميشوند ،مشخص ميشود .عدد سمت راست
بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ ،شماره مورد نظر است .مثالً هشتمين
رابطه در فصل ششم به صورت ( )8 -6نوشته ميشود.
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 -1-6-2پیوست  :1جلد طرح پژوهشي
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 -2-6-2پیوست  :2مباني استناد در نوشتههاي علمي بر اساس شیوه نامه ایران

الف) منابع پاياني
 -1کتاب
 -1-1کتاب با يک نويسنده
نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده .سال انتشار .عنوان .محل نشر :ناشر.
كوشا ،كيوان .1381 .ابزارهاي کاوش اينترنت :اصول ،مهارتها ،و امکانات
جست و جو در وب .تهران :كتابدار.
Adams, H. 1918. The education of Henry Adams: An autobiography.
Boston: Houghton Mifflin.

 -2-1کتاب با دو نويسنده
نام خانوادگي نويسندة اول ،نام نويسندة اول ،و نام و نام خانوادگي نويسندة دوم .سال
انتشار .عنوان .محل نشر :ناشر.
جم ،رضا ،و زهرا روزبه .1381 .مفاهیم کتابخانۀ ديجیتالي .تهران :صدف.
Unwin, L. P., and Galway, J. 1984. Calm in Ireland. Boston: Stronghope
Press.

 -3-1کتاب با سه نويسنده (فارسي)
مانند كتاب با دو نويسنده ،و نام و نام خانوادگي نويسندة سوم .سال انتشار .عنوان .محل نشر :ناشر.
صارمي ،كتايون ،عباس رفيعي فراهاني ،و فريدون اماني .1372 .موزههای ايران.
تهران :سازمان ميراث فرهنگي كشور.
 -4-1کتاب با سه نويسنده (انگلیسي)
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.

 -5-1کتاب با بیش از سه نويسنده
مانند كتاب با سه نويسنده ،و  ....نام و نام خانوادگي نويسندة آخر .سال انتشار .عنوان .محل نشر :ناشر.
تبصره  :1در فهرست منابع حداكثر تا نام شش نويسنده؛
تبصره  :2در استناد درونم تني فارسي نام خانوادگي نويسندة اول و ديگران؛
تبصره  :3در استناد درونمتني انگليسي نام خانوادگي نويسندة اول و «.»et al.
 -6-1کتاب با بیش از سه نويسنده
اكبری ،محمدتقي ،احمد رضواني ،محمدتقي منشي ،حسن سلطانيفر ،و احمد نمايي.
 .1372فرهنگ و اصطالحات علوم و تمدن اسالمي :انگلیسي ز فارسي.
مشهد :بنياد پژوهشهای آستان قدس رضوی.
Sanders, G., Brice, T., Valan, V., and Cate, R. 1989. Prediction and
prevention of famine. Los Angeles: Timothy Peters.
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 -7-1کتاب ترجمه شده
اطالعات نويسنده(گان) .سال انتشار اثر اصلي .عنوان{ .ترجمۀ} نام و نام خانوادگي
مترجم(ان) .سال ترجمه .محل نشر :ناشر.
خليل ،طارق .1993 .مديريت تکنولوژي :رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت .ترجمۀ
سيد محمد اعرابي و داود ايزدی .1381 .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگي( .خليل )53 ،1993
 -8-1کتاب الکترونیکي يا پیوسته
اطالعات نويسنده(گان) .سال انتشار .عنوان .ناشر :محل نشر .نشاني الكترونيكي
كتاب (تاريخ دسترسي).
بابايي ،محمود .1382 .نشر الکترونیکي .ويراستۀ عليحسين قاسمي .تهران :پژوهشگاه اطالعات و
مدارک علمي ايران( http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm .دسترسي در
.)1385/5/9
سنگری ،محمدرضا ،فاطمه صغری عليزاده ،و مريم اسماعيلي چرخاب .1381 .امال در خانه :متن
امال همراه با فعالیتهاي اماليي اول دبستان ويژة اولیا و معلمان .تهران :دانشيار .لوح فشرده.
 -9-1فصلي از يک کتاب (فارسي)
اطالعات نويسنده(گان) فصل .سال انتشار .عنوان فصل{ .در} عنوان کتاب اصلي،
{ويراستۀ} نام ويراستار(ان) ،شمارة صفحۀ ابتدا{ }-انتهای فصل .ناشر :محل نشر.
افشار مهاجر ،كامران .1379 .نگاهي به صفحهآرايي قرآنهاي خطي و کاربرد آن در

گرافیک معاصر .در سايۀ طوبي :مجموعۀ مقاالت همايش نخستین دوساالنۀ بینالمللي
نقاشي جهان اسالم ،ويراستۀ حبيباهلل صادقي .85-47 ،تهران :موزة هنرهای معاصر.
 -10-1فصلي از يک کتاب (انگلیسي)
اطالعات نويسنده(گان) فصل .سال انتشار .عنوان فصل }In{ .عنوان کتاب اصلي،
{ }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.

 -2مقاالت
 -1-2مقاله با يک نويسنده (فارسي)
مانند كتاب با يک نويسنده .سال انتشار .عنوان مقاله .عنوان مجلۀ علمي دوره
(شماره) :شمارة صفحۀ ابتدا { }-شمارة صفحۀ انتها.
بنياسدی ،نازنين .1383 .مديريت مشاركتي معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعۀ
مدني دانشآموزان .مجلۀ روان شناسي و علوم تربیتي .96-65 :)2( 34
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 -2-2مقاله با يک نويسنده (انگلیسي)
مانند كتاب با يک نويسنده .سال انتشار .عنوان مقاله .عنوان مجلۀ علمي دوره
(شماره) :شمارة صفحۀ ابتدا { }-شمارة صفحۀ انتها.
Bennett, J. W. 1946. The interpretation of Pueblo culture: A question of
values. Southwestern Journal of Anthropology 27 (3): 361-374.

 -3-2مقاله با دو نويسنده (فارسي)
مانند كتاب با دو نويسنده .سال انتشار .عنوان مقاله .عنوان مجلۀ علمي دوره
(شماره) :شمارة صفحۀ ابتدا { }-شمارة صفحۀ انتها.
ابوالحسني ،حسن ،و مرتضي حقيرچهرقاني .1386 .سيستمهای مديريت جريان داده
ها :مسائل و راهكارها .مديريت اطالعات .18-3 :)2-1( 2
 -4-2مقاله با دو نويسنده (انگلیسي)
مانند كتاب با دو نويسنده .سال انتشار .عنوان مقاله .عنوان مجلۀ علمي دوره
(شماره) :شمارة صفحۀ ابتدا { }-شمارة صفحۀ انتها.
Terborgh, J., and Henrickson, E. 1974. Preservation of natural diversity:
The problem of extinction prone species. Biosciences 24 (1): 715-722.

 -5-2مقاله با سه نويسنده (فارسي)
مانند كتاب با سه نويسنده .سال انتشار .عنوان مقاله .عنوان مجلۀ علمي دوره (شماره):
شمارة صفحۀ ابتدا { }-شمارة صفحۀ انتها.
خسروجردی ،محمود ،طاهره علومي ،و نادر نقشينه .1386 .نقش شخصيت و باورهای معرفت

شناختي در رفتار اطالعجويي :مروری بر انواع مدلهای شناختي و روانشناختي .مديريت
اطالعات .200 -181 :)4-3( 2
 -6-2مقاله با سه نويسنده (انگلیسي)
مانند كتاب با سه نويسنده .سال انتشار .عنوان مقاله .عنوان مجلۀ علمي دوره
(شماره) :شمارة صفحۀ ابتدا { }-شمارة صفحۀ انتها.
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.

 -7-2مقاله با بیش از سه نويسنده (فارسي)
مانند كتاب با سه نويسنده .سال انتشار .عنوان مقاله .عنوان مجلۀ علمي دوره
(شماره) :شمارة صفحۀ ابتدا { }-شمارة صفحۀ انتها.
كيهاني ،محمد ،مريم صابری ،شيما مرادی ،و مريم صرافزاده .1386 .رايانش اجتماعي در
سازمان :رويكردی نوين در مديريت دانش .مديريت اطالعات .180-163 :)4-3( 2
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 -8-2مقاله با بیش از سه نويسنده (انگلیسي)
مانند كتاب با سه نويسنده .سال انتشار .عنوان مقاله .عنوان مجلۀ علمي دوره
(شماره) :شمارة صفحۀ ابتدا { }-شمارة صفحۀ انتها.
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.

 -9-2مقالۀ ترجمه شده
اطالعات نويسنده(گان) .سال انتشار اثر اصلي .عنوان مقاله{.ترجمۀ} نام و نام
خانوادگي مترجم .سال ترجمه .عنوان مجلۀ علمي دوره (شماره) :شمارة صفحۀ
ابتدا { }-شمارة صفحۀ انتها.
شيری ،علياصغر ،و كرافورد روی .2003 .اصطالحنامههای روی وب :پيشرفتها و گرايشهای
جاری .ترجمۀ فخرالسادات محمدی .1387 .علوم و فناوري اطالعات .161-145 :)4( 23
 -10-2مقالۀ الکترونیکي
اطالعات نويسنده .سال انتشار .عنوان مقاله .عنوان مجلۀ علمي دوره{ ،ش .برای فارسي و
 no.برای انگليسي} .نشاني الكترونيكي مقاله (دسترسي در تاريخ).
گزني ،علي .1379 .طراحي سيستمهای بازيابي اطالعات بهينه در نرمافزارهای كتابخانهای و
اطالعرساني .علوم اطالعرساني  ،16ش 10( 1-2 .دی)http://irandoc.ac.ir/ETELA- .
( ART/16/16_1_2_7_abs.htmدسترسي در .)8/3/1385
 -11-2مقالۀ مجموعۀ مقاالت
اطالعات نويسنده(گان) .سال انتشار .عنوان مقاله{ .در} عنوان مجموعۀ مقاالت،
{ويراستۀ} نام ويراستار(ان) ،شمارة صفحۀ ابتدا { }-انتهای مقاله .ناشر :محل نشر.
دقيق روحي ،جواد ،و بابا مخير .1384 .بررسي ديپلوستوميازيس در الی ماهي تاالب انزلي.
در خالصۀ مقاالت سیزدهمین کنفرانس سراسري و اولین کنفرانس بین المللي
زيست شناسي ايران ،ويراستۀ ريحانه سريری .34-23 ،گيالن :دانشگاه گيالن.
 -12-2مقالۀ همايش
اطالعات نويسنده(گان) .سال انتشار .عنوان مقاله{ .در} عنوان همايش ،محل
همايش ،روز و ماه برگزاری.
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.

 -13-2مقالۀ دانشنامه (فارسي)
اطالعات نويسنده(گان) .سال انتشار .عنوان مقاله{ .در} عنوان دانشنامه،
{ويراستۀ} نام ويراستار(ان) ،شمارة صفحۀ ابتدا { }-انتهای مقاله .ناشر :محل نشر.
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حريری ،نجال .1380 .ربط .در دايرهالمعارف کتابداري و اطالعرساني ،ويراستۀ
عباس حری ،ج.874-870 :1 .
 -14-2مقالۀ دانشنامه (انگلیسي)
اطالعات نويسنده(گان) .سال انتشار .عنوان مقاله }In{ .عنوان دانشنامه}ed.{ ،
نام ويراستار(ان) ،شمارة صفحۀ ابتدا { }-انتهای مقاله .ناشر :محل نشر.
Garten, Edward D. 2005. The birth of virtual library. In Encyclopedia of
distance learning, ed. Caroline Howard et al., 166-171. Hershey: Idea
Group.

 -15-2مقاله با اطالعات ناقص مجله
مجلۀ بدون دوره
اطالعات نويسنده(گان) .سال انتشار .عنوان مقاله .عنوان مجلۀ علمي{ ،ش .برای
فارسي و  no.برای انگليسي} :صفحۀ ابتدا { }-انتهای مقاله.
جم ،رضا .1383 .كتابخانههای بدون ديوار .اطالعرساني علمي ،ش.27-1:20 .
Meyerovitch, Eva. 1959. The Gnostic manuscripts of Upper Egypt. Diogenes, no. 25: 84-117.

 -16-2مقاله با اطالعات ناقص مجله
مجلۀ بدون شماره
اطالعات نويسنده(گان) .سال انتشار .عنوان مقاله .عنوان مجلۀ علمي دوره :صفحۀ ابتدا { }-انتهای مقاله.
جم ،رضا .1387 .يادگيری الكترونيكي چرا؟ اطالعرساني علمي ( .27-1:20جم )1383
Allison, G. W. 1999. The implications of experimental design for
biodiversity manipulations. American Naturalist 153:26-45.

 -3گزارشهاي علمي و فني
اطالعات نويسنده(گان) .سال انتشار .عنوان گزارش{ .گزارش طرح پژوهشي} .محل نشر :ناشر.
گنجي ،احمد ،و بهزاد دوران .1386 .بررسي الگوي کاربري اينترنت در بین افراد  25تا 40
سال شهر تهران .گزارش طرح پژوهشي .تهران :پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ايران.
 -4استناد به منابع وب
 -1-4استناد به منابع وب (فارسي)
اطالعات نويسنده .سال انتشار .عنوان اثر .سازمان مسئول انتشار در صورت وجود.
آدرس الكترونيكي صفحه (دسترسي در تاريخ ).
شيرازی ،عليرضا .1385 .فناوری اطالعات در ايران  .84ايتنا ،اخبار فناوری اطالعات.
( http://www.itna.ir/archives/84-85-ITAnalyze/004088.phpدسترسي در .)3/11/1387
 -2-4استناد به منابع وب (انگلیسي)
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
71

James Rosen. http://www.time.com/time/ nation/article/0,8599,02443,00.html
)(accessed January 7, 2002). (Reaves 2001

 -5استنادهاي برگرفته از منابع ديگر
 -1-5استنادهاي برگرفته از منابع ديگر (کتاب فارسي)
اطالعات نويسنده .سال انتشار .عنوان اثر {ايتاليک} .ناشر :محل نشر [اطالعات اثر
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.
عراقي ،حميدرضا .1356 .اصول بازاريابي و مديريت امور بازار .تهران :انتشارات توكا .نقل در احمد
روستا ،داور ونوس ،و عبدالمجيد ابراهيمي ،مديريت بازاريابي (تهران :سمت.102 ،)1383 ،
 -2-5استنادهاي برگرفته از منابع ديگر (کتاب انگلیسي)
اطالعات نويسنده .سال انتشار .عنوان اثر {ايتاليک} .ناشر :محل نشر [اطالعات اثر

مورد استناد] }quoted in { .نام و نام خانوادگي نويسنده(گان) اثر اصلي ،عنوان اثر
اصلي (محل نشر :ناشر ،سال انتشار اثر اصلي) ،صفحۀ مورد استناد در اثر 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,

 -3-5استنادهاي برگرفته از منابع ديگر (مقاله)
اطالعات نويسنده .سال انتشار .عنوان اثر .عنوان مجله{ايتاليک} دوره (شماره):
شماره صفحۀ ابتدا {}-شمارة انتها }quoted in { .نام و نام خانوادگي نويسنده(گان)
اثر اصلي ،عنوان اثر اصلي( .عنوان مجله) ،دوره (شماره) :شماره صفحۀ ابتدا{}-
شمارة انتها ،سال انتشار).
 -4-5استنادهاي برگرفته از منابع ديگر (مقالۀ فارسي)
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،
فنون ،و انسان( .علوم اطالعرساني)1381 ،84-76 :)2-1( 18 ،
 -5-5استنادهاي برگرفته از منابع ديگر (مقالۀ انگلیسي)
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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 -6-5استنادهاي فارسي در مقالۀ انگلیسي
اطالعات نويسنده(گان) .سال انتشار به ميالدی .عنوان ترجمه شده [In
] .Persianعنوان انگلیسينويسي شدة مجلۀ فارسي دوره (شماره) :شماره
صفحۀ ابتدا {}-شماره صفحۀ انتها.
Alidousti, S. 1995. A new mechanism for resource sharing [In
Persian] Ettela’ Resani: IranDoc’s Technical Bulletin 11 (2): 3-11.

ب) فهرست منابع
 -1-1الفبايي بر اساس نام خانوادگي نويسندة اول؛
دياني ،محمدحسين .1377 .مجموعهسازي .اهواز :دانشگاه شهيد چمران.
محمدی ،فخرالسادات .1382 .اصطالحنامههاي پیوسته .تهران :كتابدار.

محمدی ،فخرالسادات ،و سيروس عليدوستي .1386 .فرايند تدوين
اصطالحنامه .تهران :پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ايران.
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.

 -2-1در آثار بدون نويسنده الفبايي بر اساس عنوان؛
چهل طوطي .1362 .تهران :رجبي.
هزار و يک شب .1378 .به كوشش بهرام افراسيابي .تهران :پازند.
The burden of anonymity. 1948. Nowhere: Nonesuch Press
A true and sincere declaration of the en. 1610. London: Oxford.

 -3-1براي نامهاي تکراري خط تیرة بلند به جاي نام؛
جم ،رضا ،و زهرا روزبه .1384 .يادگیري الکترونیکي و کتابخانهها .تهران :موج سبز.
_______ 1385.شيوهنامۀ استنادی شيكاگو .تهران :ترانه.
Squire, Larry R. 1986. The hippocampus and the neuropsychology of
memory. New York: Oxford.
___.1987. Memory and brain. New York: Oxford Univ. Press.

 -4-1منابع فارسي در ابتدا و منابع انگلیسي در ادامه آن.
رضايي شريفآبادی ،سعيد ،و محمد حسنزاده .1382 .وبنامه راهي به سوی
استفاده از وب جهاني .فصلنامۀ کتاب .152 :)4( 4
زارع ،امين .1383 .وبنگاشتها و نقش آنها در توسعۀ علمي منابع اينترنت.
مجلۀ کتابداري .210-201 :)2( 42
Alimohammadi, Dariush. 2004. Are webliographies still in use? The
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Electronic Library 22 (2): 154-157.
Barsun, Rita. 2002. It's my library, too, isn't it? Journal of Library
Administration 37 (1-2): 59-73.

ج) ارجاع منابع درون متن
 -1-1منابع درون متني از نظر نام و تاريخ كامالً متناظر با منبع خود در فهرست منابع ميبايست باشد.
 -2-1منابع درون متني پس از متن پيش از آخرين عالمت سجاوندی قرار گيرد.
 -3-1منابع درون متني شامل نام و تاريخ بدون هيچ عالمتي و با يک فاصله از متن قرار گيرد.
 -4-1برای استناددهي درون متني به يک مقاله مجله و يا كتاب و تمامي ارجاعات
درون متني به ترتيب ،نام خانوادگي نويسنده ،سال انتشار ،دو نقطه و شماره
صفحه در داخل پرانتز ذكر ميشود .مانند( :امامي .)78 :1389
مثال :مجموعهسازی عمل يا فرايند نيازسنجي ،انتخاب ،و دسترسپذير ساختن
محتوای منابع اطالعاتي مورد نياز جامعۀ كتابخانه از راه خريد ،اهدا ،مبادله ،يا
ساير روشهای مرسوم و ارزيابي مداوم آنهاست (محسني .)8 :1382
محسني ،حميد .1382 .مجموعهسازي و خدمات تحويل مدرک .تهران :كتابدار.
 -5-1در اشاره به جلدی از اثر در فارسي «ج ».در
(صفا  ،1366ج)3 .

)(Milton et al. 2007: 88
انگليسي «»vol.؛
)(Garcia 1987, vol. 2

 -6-1افزودن شمارة صفحه به شمارة جلد با عالمت دونقطه.
(صفا  ،1366ج)151 :3 .
)(Garcia 1987, vol. 2:345

 -7-1استناد درونمتني (نامها)
 -1-7-1مجاز به نگارش انگليسي در متن
نام فارسي در متن داخل گيومه
نام انگليسي در استناد داخل پرانتز
مثال:
به اعتقاد «بچهوفر» و «گوبل» نمايهسازی همارا نمايهسازی مبتني بر
تركيب اصطالحات است و به اين وسيله برای پشتيباني نيازهای اطالعاتي
كاربران اقدام ميشود ).(Bechhofer and Goble 2001: 34
 -2-7-1غيرمجاز به نگارش انگليسي در متن
نام فارسي در متن داخل گيومه
نام فارسي در استناد داخل پرانتز
نام انگليسي در پانويس برای همۀ نويسندگان
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مثال:

«چاپمن» )1379( 6فراهمآوری را پيوند حلقه انتشار ،انتخاب ،تقاضا ،و
تهيۀ مواد ميداند.

6. Chapman
 -8-1استنادهای گوناگون كنار هم
(امامي و آشتياني 1366؛ عليدوستي 1382؛ محمدی و ديگران )1387
)(Smith and Malacinksi 1989; Beigl 1989; Pickett et al. 2000

 -9-1استنادهای گوناگون از يک نويسنده
(محمدی 1381؛ 1382؛ )45 ،1383
)(Malacinksi 1989; 1990; 1995, 12-14; 2000, 5

 -10-1نويسندگان واحد سال واحد
دو يا چند اثر منتشر شده از نويسنده(گان) واحد در يک سال
افزودن حروف الفبا به شكل صاف به سال انتشار
مثال:
(جم 1387الف)
(جم و روزبه 1387الف)
(جم و ديگران )1387

(جم 1387ب)
(جم و روزبه 1387ب)
(جم ،روزبه ،و ديگران )1387
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ش كرت رد گردهمائياهی علمي ،هنری،
جشنوارهاه و کارگاهاهی آموزشي داخلي و خارجي

شرکت در گردهمائيهاي علمي ،هنري ،جشنوارهها و کارگاههاي آموزشي داخلي و خارجي

ش كرت رد گردهمايي اهی علمي ،هنری ،جشنوارهاه و کارگاهاهی آموزشي
 -1-3آئیننامه اجرایي شرکت در گردهمائيهاي علمي ،هنري ،جشنوارهها و کارگاههاي
آموزشي داخلي و خارجي
(مصوب دويست و شصت و چهارمین جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه در تاريخ  95/04/26و هیأت رئیسه مورخ)95/06/07

به منظور ارتقای سطح كيفي پژوهش و گسترش فعاليتتهتای علمتي ،هنتری و دستتيابي بته آخترين
پديدههای علمي ،در چهارچوب قوانين و اعتبارات ارائه شده از ستوی وزارت علتوم ،تحقيقتات و فنتاوری،
اعضای هيات علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز ميتوانند با شرايط و ضوابط مندرج در ايتن آئتيننامته در
در گردهمائيهای علمي ،هنری ،جشنوارهها و كارگاههای آموزشي داخلي و خارجي شركت نمايند.
ماده  :1شرايط شرکت
 -1افراد مشمول آئيننامه حاضر اعضاء هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريتز و دانشتجويان دوره
دكتری دانشگاه هنر اسالمي تبريز ميباشند .توضيح اينكه در جايي كه عبتارت «عضتو» قيتد شتده
باشد منظور اعضاء هيات علمي و دانشجويان دوره دكتری ميباشد.
تبصره :اعضاء هيئت علمي مربي در سال اول استخدام نميتوانند از مزايای اين آئيننامه به
هر شكل ممكن جهت شركت در گردهمائيهای هنری-علمي ،جشتنوارههتا و كارگتاههتای
آموزشي خارجي بهرهمند شوند.
 -2تصتريح نتام و نشتاني عضتويتت در «دانشگاه هنتر استالمي تبريز» به صتتورت فارستتي و
« »Tabriz Islamic Art Universityبه صورت انگليسي
تبصره :نوشتن عضويت در آثار هنری به صورت تابلو و حجمي (صنايع دستي) مستثني ميباشد.
 -3ارائه مقاله يا اثر هنری -علمي و يا شركت در كارگاه آموزشي در صورتي كه مقالته متورد نظتر و
ال در هيچ گردهمايي و جشتنواره هنتری و يتا علمتي توستط پديدآورنتده يتا
يا اثر هنری ،علمي قب ً
پديدآورندگان ارائه نشده باشد.
تبصره :1جهت شركت در كنفرانسهای علمي الزاماً ارائه بايد به صورت اصل مقاله بوده باشد و بترای ايتن
منظور تحويل اصل مقاله به همراه گواهي ارائه به صورت شفاهي يا پوستر و برای جشتنوارههتای هنتری-
علمي ارائه گواهي كسب رتبه بعد از بازگشت از ماموريت الزامي ميباشد.
تبصره :2برای شركت كنندگان در كارگاه آموزشي بينالمللي خارج از كشور ارائه گتواهي حضتور در
دوره حداقل 2روزه الزامي ميباشد.
 -4اعتبار علمي و يا هنری مجامع و درخواست عضو به تائيد شورای پژوهشي دانشگاه برسد.
تبصره :اعتبار سنجي همايشها و جشنوارههای هنری  -علمي كه با عنوان بينالمللي در داختل و ختارج
كشور برگزار ميشود مطابق آئيننامه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری (پيوست  )1ارزيابي ميشود.
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 -5ارتباط موضوع مورد تقاضا با مسئوليت ،فعاليتت و تخصتص متقاضتي (تشتخيص ايتن متورد بتا
توجه به اطالعات مجامع از قبيل بروشور و برنامه و ارائه اصل مقاله يا اثر هنتری  -علمتي بتهعهتده
شورای پژوهشي دانشگاه خواهد بود).
 -6آشنايي به زبان مجمع علمي برای اعضايي كه برای اولين بار در مجامع علمي خارج از كشور شركت ميكنند:
 -1-6اخذ مدرک تحصيلي عالي در كشور انگليسي زبان و يا به زبان مورد استفاده در مجمع
 -2-6گذراندن دورههای آموزشي و تحقيقاتي حداقل به متدت  2متاه در كشتور انگليستي
زبان و يا به زبان مجمع
 -3-6انتشار كتاب مورد ترجمه معتبر از فارسي به انگليسي (يا به زبان متورد استتفاده در
مجمع) يا انگليسي (يا به زبان مورد استفاده در مجمع) به فارسي حداقل يک عنوان
 -4-6انتشار كتاب تاليف به زبان انگليسي و يا به زبان مورد استفاده در مجمع
 -5-6تهيه و انتشار حداقل دو مقاله در نشريات معتبر مطابق بند يتک متاده  3آئتيننامته
ارتقاء شماره  89/15/98727تاريخ  ،89/12/03به زبان انگليسي يا به زبتان مجمتع
كه حداقل يكي از مقاالت بايد به صورت مستقل 1تهيه شده باشد.
 -6-6ارائه مدرک زبان كه  2سال از تاريخ صدور آن سپری نشده باشد:
نمره  55از 100
MSRT/MCHE 
نمره  500از 677
)PAPER BASED TEST(TOEFL 
 )COMPUTER BASED TEST(TOEFL نمره  170از 300
 )INTERNET BASED TEST( TOEFL نمره  61از 120
 -7داشتن دعوتنامه معتبر مبني بر پذيرش:
 -1-7در كنفرانسها مق اله بايد به صورت پذيرش جهت ارائه مقاله باشد .و در نامه پذيرش
مقاله حتماً عنوان مقاله ذكر و پذيرش ( )Acceptanceبه صراحت قيد گردد.
 -2-7در جشنواره علمي و هنتری ارائته گتواهي پتذيرش و يتا گتواهي راه يتابي اثتر و يتا
دعوتنامه رسمي الزامي ميباشد.
 -8اعضاء هيئت علمي كته بترای بتار اول متقاضتي شتركت در مجتامع بتينالمللتي علمتي و
جشنواره های علمي و هنری و كارگاههای آموزشي ختارج از كشتور باشتند .متيبايستت تجربته
حداقل دو بار در داخل ارائه مقاله و يا اثر هنری -علمي داشته باشتد و يتا حتداقل يتک مقالته
مستقل در نشريات معتبر داخل يا خارج به چاپ رسانيده باشد.
 - 1مقاله مستقل به مقالهای اطالق ميگردد كه حائز يكي از شرايط زير باشد( :تبصره 4ماده  3شيوه نامه اجرايي آئيننامه
ارتقاء -طي نامه اصالحي به شماره ) 91/02/12-15/26285
 متقاضي راساً تهيه نموده باشد. متقاضي با عنوان نفر اول در مشاركت با ساير اعضای هيات علمي ،مبتني بر طرح تحقيقاتي مصوب تهيه و در مجالتعلمي – پژوهشي معتبر منتشر نمايد.
 -از پايان نامه يا رساله دانشجويي بوده و دانشجو و استاد (استادان) راهنمای وی مشتركاً نويسنده مقاله باشند.
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 -9در صورت فراهم بودن شرايط ماده (1بندهای  ،)7-1متقاضي ميتواند حداكثر سته بتار در ستال در
هريک از مجامع علمي يا هنری و يا كارگاههای آموزشي داخلي و دو بار نيز در خارج شركت نمايد.
تبصره :1اعضاء هيئت علمي كه از نظر اعتبار ويژه پژوهانه در سال مد نظر جزء  10درصد
نفرات اول دانشكده باشتند متي تواننتد بترای يتک بتار اضتافه نيتز در مجتامع علمتي و يتا
جشنوارههای هنری  -علمي و كارگاههای آموزشي شركت نمايند.
تبصره :2اعضاء هيئت علمي كه در همان سال در جشنوارههتای هنتری  -علمتي رتبته رديتف  1تتا 3
جدول شماره  6دستورالعمل داخلي امتياز بندی فعاليتهای پژوهشي را كسب نمايند ،ميتوانند بترای يتک
بار اضافي نيز در مجامع علمي و يا جشنوارههای هنری  -علمي و كارگاههای آموزشي شركت نمايند.
 -10در صورت وجود محدوديت در تعداد نفر اعزامي و يا بودجه پژوهشي دانشگاه جهت اعتزام
اعضای هيئت علمي برای شركت در مجامع علمي و هنری ختارجي اولويتت اعتزام بته ترتيتب
امتيازات پژوهانه خواهد بود.
 -11اعضاء هيت علمي مأمور دانشگاه هنر اسالمي تبريز نمي تواننتد بترای شتركت در مجتامع
علمي خارجي درخواست ارائه نمايند.
تبصره :آن دسته از اعضاء هيئت علمي كه در دانشگاه مأمور متيباشتند مطتابق بته ستاير
اعضاء برخورد خواهد شد.
 -12به مقاالت مستخرج از پايان نامه در دوران دانشجويي عضو هيئتت علمتي جهتت ارائته در
كنفرانسهای داخلي و خارجي هزينهای پرداخت نخواهد شد.
 -13عضو هيئت علمي تا يكسال بعد از تاريخ مراجعت از آخرين فرصت مطالعتاتي در صتورت
شركت در مجامع هنری  -علمي و كارگاههای آموزشي خارج از كشور كليه هزينهها حتتي بتار
اول نيز از محل اعتبار پژوهانه خود عضو هيئت علمي خواهد بود.
 -14شرايط عضويت مولفين مقاالت و آثار هنری  -علمي برای متقاضي عضو هيئت علمي:
 -1-14در صورتيكه تمام مولفين عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز باشند بنا به توافق مولفين
به يک نفر اجازه ارائه مقاله داده ميشود.
تبصره :هزينه و سهميه اعزام برای عضو هيئت علمي اعزامي شامل شده و در صورت هزينته
كرد از اعتبارات پژوهانه ،فقط از اعتبارات عضو هيئت علمي اعزامي هزينه خواهد شد.
-2-14در صورتيكه فعاليت با همكاری ساير اعضاء هيئت علمي دانشگاهها حداكثر بتا تعتداد 2
مولف ،تاليف شده باشد حداكثر  50درصد هزينه مشمول پرداخت خواهد شد.
 -3-14مقاالت تاليفي اعضاء هيئتت علمتي بتا همكتاری دانشتجويان تحصتيالت تكميلتي
دانشگاه هنر اسالمي تبريز مشروط براينكه مستخرج از پاياننامه دانشجو بوده باشتد
و عضو هيئت علمي مولف اول باشد.
 -4-14به مقاالت تاليفي با ساير عضويتها هزينه پرداخت نخواهد شد.
81

ماده  -2تامین هزينهها
 -1سفرهای خارجي :سقف پرداخت كمک هزينهها با رعايت سقف هزينه مصتوب آخترين هيئتت امنتا
در خصوص پرداخت هزينههای مسافرتهای خارجي برای كشورهای مختلف بهشرح زير خواهد بود:
 كشورهای همسايه تا سقف 80درصد سقف مصوب كشورهای حوزة آسيا و اروپا و شمال آفريقا و دارای بليط يک سر پرواز تا سقف  90درصد سقف مصوب كشورهای خارج از حوزة آسيا و اروپا و شمال آفريقا و شتامل قتارة آمريكتا ،اقيانوستيه وجنوب آفريقا و يا داری بليط دو سر پرواز  100درصد سقف مصوب
 بليط دو سر پرواز يعني اينكه به مقصد متورد نظتر از فرودگتاههتای تهتران تتا شتهر محتلسمينار پرواز مستقيم وجود ندارد.
 -1-1حداكثر هزينه های قابل پرداخت برای مقاالت بتهصتورت ستخنراني و ارائته آثتار در
جشنوارههای هنری – علمي مطابق بند  1ماده 2و شركت در كارگاههتای آموزشتي،
شامل عوارض خروج از كشور ،بهای بليط رفت و برگشت و هزينه اقامت و هزينههای
ثبت نام ( )Registration Feesميباشد.
تبصره  :سقف هزينه پرداختي به مقاالتي كه به صورت پوستر ارائته متيشتوند %85
سقف هزينههای مشمول ،خواهد بود.
 -2-1دانشجويان دوره دكتری ميتوانند بعد از آزمون جامع يكبار در طول دوره تحصيل از محتل اعتبتار
پژوهانه جهت ارائه مقاله در كنفرانس به شرط مستخرج از رساله دكتری شركت نمايند.
تبصره :1ساير مولفين بايد استاد راهنمای دانشجو باشند.
تبصره :2دانشجويان دوره دكتری در طول دوره تحصيل ميتوانند يک بار هتم بتا ستهيمه وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوری در كنفرانسهای خارج از كشور جهت ارائه مقاله شركت نمايند.
 -3-1در مواردی كه اخذ رواديد برای انجام ماموريتتهتای علمتي و هنتری و شتركت در
كارگاه آموزشي خارج از كشور مستلزم سفر به كشور ثالث است .دانشتگاه متيتوانتد
نسبت به صدور ماموريت بدون فوق العاده حداكثر به مدت  5روز اقدام نمايد.
 -4-1با توجه به اينكه تاريخ بلتيطهتای رفتت و برگشتت هتوايي صتادره از ستوی دفتاتر
هواپيمايي اكثراً به دليل محتدوديت پروازهتای ختارجي بتا تتاريخ شتروع و خاتمته
ماموريتهای علمي خارج از كشتور اعضتای محتترم هيئتت علمتي منطبتق نيستت
دانشگاه ميتواند براساس بليطهای صادره مجموعاً حداكثر 4روز برای ايام قبل و بعد
از تاريخ ماموريت اصلي ،ماموريت بدون فوقالعاده صادر نمايند.
 -5-1چنانچه كليه هزينه ها توسط عضو هيئتت علمتي پرداختت شتده و لتيكن بته دليتل
حوادث غيرمترقبه و عدم اخذ رواديد موفق به شتركت در كنفترانس و يتا جشتنواره
هنری -علمي و كارگاه آموزشي نگردد ،كليه هزينههای پرداخت شده به وی يكبار از
محل اعتبار پژوهانه عضو قابل جبران خواهد بود.
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 -6-1پرداخت هزينه ثبت نام در برخي از مجامع علمي و جشتنوارههتای هنتری  -علمتي
خارج از كشور كه به صورت غيرحضوری( )Webinarبرگزار ميشود از محل اعتبارات
پژوهانه پرداخت خواهد شد.
 -2سفرهای داخلي :هزينه های قابل پرداخت برای اعضاء هيئت علمي از محل اعتبتار پژوهانته
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:
تبصره :1دانشجويان دوره دكتری بعد از آزمون جتامع متيتواننتد در طتي دوره تحصتيل دو بتار در
كنفرانسها به شرط ارائه مقاله از محل اعتبار پژوهانه خود شركت نمايند كه هزينههای قابل پرداخت
شامل هزينه رفت و برگشت ،هزينه ثبت نام در همايش و اقامت خواهد بود.
تبصره :2در صورت چند مولفه بودن ساير مولفين بايد از اعضاء هيئت علمي دانشگاه باشند.
 -3هزينه قابل پرداخت از بابت شركت در مجامع هنری  -علمي و كارگاههای آموزشي در سال
برای بار اول به استناد مصوبه سومين نشست عادی از دوره پنجم هيات امنای دانشگاههای
صنعتي سهند و هنر اسالمي تبريتز در تتاريخ  95/06/15تتا ستقف  70ميليتون ريتال57 ،
درصد از كمک هزينه مشمول از محل اعتبار پژوهانه عضتو متقاضتي و  43درصتد از محتل
اعتبارات پژوهشي دانشگاه خواهد بود و برای دفعات بعد كل كمک هزينه پرداختي از اعتبار
پژوهانه عضو پرداخت خواهد شد.
ماده  -3مراحل اجرائي
 -1قبل از اعزام:
 -1-1متقاضي موظف است فرم مخصوص شركت در مجامع علمي را (پيوستت شتماره 1و
 ) 2تكميل و همراه با مستندات شامل روگرفت متن كامل مقاله ،بروشور مشخصتات
كنفرانس ،دعوت نامه معتبر ،صورتجلسه شورای دانشكده مبني بر تأييتد درخواستت
موافقت با شركت متقاضي و مدرک زبان متقاضي (مشمولين ارائه متدرک زبتان)2 ،
ماه قبل از شروع سمينار به مديريت امور پژوهش و فناوری دانشگاه ارائه نمايد.
 -2-1بعد از تصويب در شورای پژوهشي دانشگاه ،مدارک به دفتر همكتاریهتای علمتي و
بين الملل ي وزارت توسط متديريت امتور پتژوهش و فنتاوری ارستال و دفتتر متذكور
درخواست را بررسي ن موده و در صورت تطبيق با ضوابط تعيين شده اقدامات الزم را
جهت اخذ رواديد انجام ميدهد.
 -2بعد از بازگشت از ماموريت عضو تا  15روز موظف است مدارک زير را تحويل مديريت امور
پژوهش و فناوری نمايد:
 - 1-2تحويل اصل گواهي حضور موضوع ماموريت
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تبصره :ذكر مدت ساعت دوره برای گواهي شركت در كارگاه آموزشي الزامي ميباشد.
 - 2-2تحويل كتاب مجموعه اصل مقاالت به صورت كاغذی يتا الكترونيتک و يتا دفترچته
منتخبين جشنواره هنری  -علمي
 - 3-2تحويل اصل رسيد دريافت هزينه ثبت نام
 - 4-2تحويل بليط رفت و برگشت
 - 5-2ارائه اصل پاسپورت
ماده  -4ساير ضوابط و شرايط
 -1الزم است كه در فاصله حداكثر يک ماه بعد از شركت در محافل علمي و هنتری ،متقاضتي،
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
را تحويل مديريت امور پژوهش و فناوری نمايد.
 -2دانشگاه مي تواند حسب درخواست متقاضي ،سقف مبلغ مصوب شتورای پژوهشتي را بطتور
علي الحساب پيش از انجام ماموريت در اختيار متقاضي قرار دهتد و در صتورت عتدم ارائته
مستندات سفر تا  2ماه بعد از بازگشت تحويل مديريت امور پژوهش و فناوری نشود از مبلغ
پرداختي از فيش حقوقي كسر خواهد شد.
 -3معاونت آموزشي ،پژوهشي و فناوری دانشگاه بر حسن اجرائي اين آئيننامه نظارت دارد.
اين آئيننامه در  4ماده و  14تبصره در جلسه دويست و شصت و چهارمين جلسه شورای پژوهشتي
دانشگاه هنر اسالمي تبريز مورخ  95/04/26به تصويب رسيده و بتا تائيتد در جلسته هئيتت رئيسته
دانشگاه در تاريخ  95/06/07از اول فروردين ماه  95قابل اجراء ميباشد.
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ش كرت رد گردهمايي اهی علمي ،هنری ،جشنوارهاه و کارگاهاهی آموزشي
 -1-1-3پیوست  :1آئیننامه وزارت علوم تحقیقات و فناوري
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ش كرت رد گردهمايي اهی علمي ،هنری ،جشنوارهاه و کارگاهاهی آموزشي
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ش كرت رد گردهمايي اهی علمي ،هنری ،جشنوارهاه و کارگاهاهی آموزشي
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ش كرت رد گردهمايي اهی علمي ،هنری ،جشنوارهاه و کارگاهاهی آموزشي
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 -2-1-3پیوست  :2فرم درخواست شرکت در همایشهاي داخل کشور
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ش كرت رد گردهمايي اهی علمي ،هنری ،جشنوارهاه و کارگاهاهی آموزشي
 -3-1-3پیوست  :3فرم درخواست شرکت در همایشهاي بینالمللي خارج کشور
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دستورالعمل اعطای پاهی تشویقي
ژپوهشي ربای اعضاء هیئت علمي

دستورالعمل اعطاي پایه تشویقي پژوهشي براي اعضاء هیئت علمي

دستورالعمل اعطای پاهی تشویقي ژپوهشي ربای اعضاء هیئت علمي
دستورالعمل اعطاي پایه تشویقي پژوهشي براي اعضاء هیئت علمي
اعطای پايه تشويقي پژوهشي برای واجدين شرايط به يكي از دو صورت زير امكان پذير است:
 -1در اجرای دستور العمل اجرايي مصوبه دستور  36جلسه هيئت امناء دانشگاه صنعتي سهند
و هنر اسالمي تبريز در تاريخ :93/04/03

«اعضاء هيئت علمي كه در طول يک سال حداقل  20امتياز پژوهشي صرفاً از مقاله چاپ شده
علمي-پژوهشي با نمايههای معتبر ملي و بينالمللي (مطابق بند1ماده  3آئيننامه ارتقاء) و يا آثار
بديع هنری (مطابق بند  8ماده  3آئيننامه ارتقاء شماره  89/15/98727تاريخ  )89/12/03از
ذخيره امتيازات پژوهشي خود ،ميتوانند از يک پايه تشويقي پژوهشي بهرهمند شوند»
تبصره :1نحوه امتيازدهي به مقاالت چاپ شده مطابق بند يک ( )1دستورالعمل داخلي
امتيازبندی فعاليتهای پژوهشي خواهدبود.
تبصره :2نحوه امتيازدهي به آثار بديع هنری مطابق بند نه ( )9دستور العمل داخلي
امتيازبندی فعاليتهای پژوهشي خواهد بود.
تبصره :3در رشتههای هنری اگر امتياز مذكور از مجموع امتيازات مقاله و آثار هنری باشد،
لزوماً حداقل  1/3امتياز بايد از مقاالت علمي -پژوهشي بوده باشد.
تبصره :4مبنای محاسبه امتياز ذخيره تاريخ چاپ مقاله و يا تاريخ تائيد هيئت مميزه در
مورد آثار بديع هنری ميباشد.
تبصره  :5تعريف يک سال بر مبنای تعريف خود عضو هيات علمي ميباشد و لزوما به معني
شروع و پايان سال شمسي و يا بازه يکساله ترفيع نميباشد.
تبصره  :6ذخيره امتياز پژوهشي به اين معني است كه عضو هيئت علمي در هيچ يک از ترفيع
های ساالنه از اين  20امتياز استفاده نكرده باشد.
 -2در اجرای رديف  1ماده  53آيين نامه استخدام اعضای هيات علمي دانشگاهها ابالغي:90/12/27

«كسب باالترين امتياز پژوهشي در سه سال متوالي در دانشكده به انتخاب كميته ترفيع دانشگاه»
تبصره :7مبنای امتيازدهي فعاليتهای پژوهشي بر مبنای دستورالعمل داخلي امتيازبندی
فعاليتهای پژوهشي دانشگاه ميباشد.
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سایر شرایط:
تبصره :8در صورتيكه تعداد اعضای دانشكده متقاضي كمتر از  10عضو باشد پروندههای
دانشكده مربوطه هر دو سال يکبار بررسي خواهد شد.
تبصره :9بررسي پايههای تشويقي پژوهشي در شهريور هر سال براساس پروندههای واصله سال قبل
انجام خواهد شد( .مثال در شهريور 95پايههای تشويقي پژوهشي سال 94بررسي خواهد شد).
 -3مجموع پايه های تشويقي پژوهشي اعطايي هربار يک پايه و حداكثر  3پايه با فاصله زماني
پنج سال از يكديگر در طول خدمت خواهد بود.
 -4در صورت تعلق پايه تشويقي پژوهشي به عضو هيئت علمي امتياز ات ذخيره متعلقه سوخت خواهد شد.
 -5اين دستورالعمل در 6بند و 8تبصره در دويست و شصت و چهارمين جلسه شورای پژوهشي
دانشگاه در تاريخ  95/04/26تصويب و در تاريخ  95/06/07با تائيد هيئت رئيسه دانشگاه ،از
تاريخ  93/01/01الزم االجراء ميباشد.
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دستورالعمل امتیازبندی
فعالیتاهی ژپوهشي

دستورالعمل امتیازبندي فعالیتهاي پژوهشي

دستورالعمل امتیاز بندی فعاليتهای ژپوهشي
 -1-5دستورالعمل داخلي امتیازبندي فعالیتهاي پژوهشي اعضاء هیئت علمي براساس آئیننامه
ارتقاء ابالغي  89/12/03به شماره89/15/98727
( مصوب دويست و شصت و چهارمین جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه در تاريخ )95/04/26

کلیات:
 -1در كليه فعاليتهای پژوهشي ميبايد آدرس صحيح محل خدمت به فارسي «دانشگاه هنر اسالمي تبريز»
و يا به صورت التين « »Tabriz Islamic Art Universityبه عنوان آدرس اول درج شود .در صورت درج
غير از آدرس اول امتيازی تعلق نميگيرد.
تبصره :آثار حجمي و هنری از اين مورد مستثني مي باشند.
-2
-3
-4
-5
-6

-7

در صورت نوشتن آدرس پست الكترونيكي بايد آدرس ايميل با دامنه  tabriziau.ac.irنوشته شود.
به مقاالت چاپ شده در نشريات ليست سياه كه به صورت ادواری از طرف وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری اعالم ميشود ،امتيازی تعلق نميگيرد.
در مقاالت مستخرج از پاياننامه امتياز نفر اول به استاد راهنمای اول تعلق ميگيرد.
مشروط براينكه جمله مستخرج از پاياننامه در مقاله قيد شود.
در كتب منتشره اشاره به عضويت هيئت علمي در دانشگاه هنر اسالمي تبريز در روی جلد
يا شناسنامه كتاب الزامي ميباشد .در غير اينصورت امتيازی تعلق نمي گيرد.
امتياز كليه فعاليتهای پژوهشي مشترک با مراكز علمي كشورهای ديگر در ())1+(1*n
ضرب ميشود كه  nتعداد كشورهای مختلف خارجي ذكر شده در آدرس مولفين است كه
محل اشتغال غير دانشگاه هنر اسالمي تبريز ميباشد .كه در صورت امتياز بيشتر از سقف،
امتياز اضافي به صورت گرنت تشويقي در نظر گرفته خواهد شد.
در فعاليتهای كه به صورت چند نفره انجام گيرد در صورت قيد «به ترتيب حروف الفبا»
امتيازات به صورت مساوی تقسيم خواهد شد و يا در صورت داشتن صورتجلسه سهم نامه با
امضاء تمامي نفرات امتيازات برحسب درصد سهم اعالمي محاسبه ميشود و در غير اين
صورت مطابق جدول زير سهم افراد محاسبه خواهد شد.
تعداد همکاران
1
2
3
4
5
 6و باالتر

سهم هريک از همکاران از امتیاز مربوط
بقيه همكاران
اول
%100
%60
%90
%50
%80
%40
%70
%30
%60
>%25
%50

مجموع ضرايب
%150
%180
%190
%180
%175
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نحوه تخصیص امتیازات:
 -1امتیاز مقاالت چاپ شده در نشريات
 - 1-1مقاالت چاپ شده در نشريات :ISI
IF

حداکثر امتیاز

نمايه

بيشتر از 1

7

0/7-1

6

0/4-0/7

5

0/1-0/4

4

0-0/1

3

ISI
)(WOS , JCR

توضیحات

تبصره :1برای  IFباالی ( )1اگر چه سقف امتياز  7است ولي برای  IFباالتر در آئيننامه گرنت،
تشويق گرنتي در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره :2در صورت افزايش  IFتا دو سال از تاريخ نشر مقاله IF ،باالتر مالک عمل قرار
خواهد گرفت.
 - 2-1مقاالت چاپ شده در نشريات :Scopus
نمايه

Scopus

درجه

حداکثر امتیاز

Q1

6

Q2

5

Q3

4

 Q4و پائين تر

3

توضیحات

تبصره :مقاالت چاپ شده در ساير مجالت معتبر بينالمللي نمايهدار كه در سياهه نمايههای
بين المللي معتبر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری به صورت ادواری منتشر ميشود بر حسب
مورد در شورای پژوهشي دانشگاه حداكثر تا  4امتياز تصميمگيری خواهد شد.
 - 3-1مقاالت چاپ شده در نشريات علمي – پژوهشي مورد تائيد وزارت علوم:
رتبه نشريه
علمي-پژوهشي

زبان مقاله

حداکثر امتیاز

غيرفارسي

7

فارسي

6

توضیحات

 -4-1مقاالت چاپ شده در نشريات :ISC
نمايه
ISC

شرايط

حداکثر امتیاز

دارای رتبه وزارتي

مطابق رتبه نشريه

متاثر از باالترين  IFدر گروه موضوعي

)k=3+((3*i)/u

 =uباالترين  IFدر گروه موضوعي نشريه
 IF =iنشريه
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توضیحات

دستورالعمل امتیاز بندی فعاليتهای ژپوهشي
مثال :مقاله چاپ شده در نشريه «

international journal of architectural engineering and

 »urban planningكه در گروه «هنر و معماری» گروه بندی شده است.
 IF( 0.143 =iنشريه)
( 0.344 =uباالترين  IFدر گروه موضوعي)
k=3+ ((3*0.143)/0.344)= 4.247093≃4.3

 -5-1مقاالت چاپ شده در نشريات علمي -ترويجي مورد تائيد وزارت علوم:
رتبه نشريه
علمي-ترويجي

زبان مقاله
-----

توضیحات

حداکثر امتیاز
4

 - 6-1مقاالت چاپ در نشريات داخلي فاقد نمايه:
رديف
1

عنوان نشريه
فصلنامه آموزشي ،پژوهشي و تحليلي پژوهش هنر

حداکثر امتیاز
3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

هنر و تمدن شرق
هنرهای كاربردی
بررسيهای نوين تاريخي
ماهنامه فرهنگي تحليلي سوره انديشه
نشريه نگارينه هنر اسالمي
نشريه گنجينه فرهنگستان هنر
دو فصلنامه علمي تخصصي سفالينه
دو فصلنامه زيبا شناخت
دو فصلنامه پيكره
فصلنامه حرفه :هنرمند
كتاب ماه هنر
گزارش موسيقي
كليه نشريات نظام مهندسي ساختمان استانها
گنجينه هنر و معماری
فصل نامه فرهنگي -هنری سفال و سراميک :سفال نامه
آبادی
دو ماهنامه پژوهشنامه فرهنگستان هنر
جستارهای شهرسازی
شارستان
شهرداريها
شهرساز
شهرنگار
معمار
معماری و شهرسازی
هفت شهر

3
3
2
1
3
3
3
3
3
2
1
0
1
3
0
3
3
2
2
1
2
1
2
2
3

توضیحات

103

تبصره :1مقرر شد به مقاالت چاپ شده اعضاء هيئت علمي و دانشجويان در نشريات دانشگاه
هنر اسالمي تبريز در بررسي ترفيع و پاداش امتيازی معادل امتياز نشريات علمي-پژوهشي تا
سقف  6امتياز اختصاص داده شود .دانشجويان دوره دكتری نيز ميتوانند يكي از دو مقاله
موظفي خود را در نشريههای فوق به چاپ برسانند( .شورای پژوهشي)93/03/24-215
تبصره :2به مقا الت چاپ شده در ساير نشريات داخلي فاقد نمايه بر حسب مورد در شورای
پژوهشي دانشگاه تصميم گيری خواهد شد.
تبصره :3ارزيابي اعتبار نمايهها (فارسي و غيرفارسي) در يكي از دو تاريخ پذيرش و يا
چاپ مقاله مالک عمل خواهد بود.
تبصره :4به مقاالت و يا نشريات چاپ شده كه موضوع آن غير مرتبط با حوزه تخصصي
دانشكده باشد با تعيين درصد ارتباط موضوع مقاله و يا نشريه (ضريب  ،)kكه مقدار آن توسط
شورای دانشكده و شورای پژوهشي دانشگاه تعيين خواهد شد ،امتياز دهي خواهد شد.
تبصره :5به مقاالت كاملي كه تحت عناوبن مختلف از قبيل،Rapid Publication :
 Letter ،Case Report ،Short Communication ،Technical Noteو مروری ()Review
چاپ ميشوند از  70درصد امتياز كامل برخوردار خواهند بود و به مقاالت نوع Editorial
 Discussion ،Comment ،Materialاز  50درصد امتياز كامل برخوردار خواهند شد.
تبصره :6امتياز مقاله های علمي پژوهشي پر استناد و داغ با تاييد هيات مميزه تا  1/5برابر افزايش مييابد.
تبصره :7مقاله مستخرج از پاياننامه كارشناسيارشد و دكتری عضو حداكثر يک امتياز با
محدوديت  5امتياز تعلق ميگيرد.
تبصره :8در مقاالت مستخرج از پاياننامه دانشجويي نوشتن استاد راهنمای اول به عنوان
نفر اول يا دوم اجباری بوده و نوشتن اسم استاد راهنمای دوم و يا استاد مشاوران و ساير
افراد همكاری در تدوين مقاله به صورت اختياری و برحسب ميزان همكاری خواهد بود.
 -2مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت همايشهاي بینالمللي و ملي:
نوع همايش

زبان

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز

بينالمللي خارجي
بينالمللي داخلي نمايه در ISC
بينالمللي داخلي نمايه در ISC
ملي نمايه در ISC

مقاله
غيرفارسي
غيرفارسي
فارسي
فارسي

اصل
2
1/75
1/5
1

چکیده
1
0/75
0/5
0/5

توضیحات

تبصره :1حداكثر تعداد  2مقاله در يک سال از يک همايش مورد قبول خواهد بود .مقاله ميتواند به
صورت مشترک نيز باشد.
تبصره :2در صورت استفاده از عنوان بينالمللي در همايشهای داخلي ،برگزاری همايش بايد حايز
شرايط اعالمي وزارت علوم باشد.
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تبصره :3حداكثر امتياز ساالنه قابل قبول برای اختصاص اعتبار پژوهانه از بابت اصل مقاالت  8امتياز
و چكيده مقاالت  2خواهد بود.
تبصره :4نمايه شدن همايشهای ملي و بينالمللي داخلي در سايت  ISCالزامي بوده و در غير اين
صورت فاقد اعتبار خواهد بود.
 -3داوري:
 -1-3ارزيابي ،داوری و نظارت بر فعاليتهای پژوهشي و فناوری و نوآوری:
موضوع

حداکثر امتیاز

داوری يا نظارت بر طرح پژوهشي و طرح دانش بنيان
داوری كتاب تاليفي

2
1/75

داوری كتاب ترجمه
داوری اثر بديع هنری

1/5
1

توضیحات

 -2-3ويرايش علمي كتاب و داوری مقاالت علمي -پژوهشي:
موضوع

حداکثر امتیاز

ويراستاری علمي كتاب غيرفارسي
ويراستاری علمي كتاب فارسي

2
1/75

داوری مقاله غيرفارسي زبان
داوری مقاله فارسي زبان

1
0/75

توضیحات

تبصره :در صورت قيد عنوان ويراستار برای متقاضي در شناسنامه كتاب امتياز قابل محاسبه خواهد بود.
 -3-3داوری جشنواره و مسابقات هنری و علمي:
سطح برگزاري

حداکثر امتیاز

بينالمللي (داخلي و خارجي)

2

ملي
منطقه ای

1/5
1

توضیحات

 -4امتیاز طرح هاي پژوهشي:
 -1-4طرحهای پژوهشي خارجي ملي و منطقهای:
امتياز هر قرارداد طرح پژوهشي تمام شده با تائيديه انجام كار از طرف سازمان كارفرما بر مبنای
سال اتمام ،برحسب ميليون تومان با  xو امتياز گرنت با  yنشان داده شده است:
طرحهاي ملي
اعتبار طرح پژوهشي()X

طرحهاي منطقه اي
حداکثر امتیاز
Y=14

اعتبار طرح پژوهشي()X

حداکثر امتیاز
Y=7

بيشتر و مساوی 50
كمتر از  50بيشتر از 7

Y=8.5+(X/100)*11

بيشتر و مساوی 25
كمتر از  25بيشتر از 5

Y=4.5+(X/100)*10

اعتبار كمتر يا مساوی 7

Y=8.5

اعتبار كمتر يا مساوی 5

Y=4.5
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تبصره :1در طرحها ی پژوهشي با اعتبار بيشتر از سقف تعريف شده ،گرنت تشويقي
مشمول خواهد شد.
تبصره :2در طرحها ی پژوهشي خارجي ،در صورتي كه مجری از محل قرارداد طرح
پژوهشي ،تجهيزات غيرمصرفي برای دانشگاه جذب نمايد و ارزش ريالي تجهيزات بيشتر از
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.
تبصره :3طرحهای ملي كه حايز كسب رتبه در جشنوارههای بينالمللي معتبر شود و يا به
عنوان طرح ملي برجسته در تامين نيازهای اساسي (در حوزههای مختلف فرهنگي و
اجتماعي ،دفاعي و صنعتي) يا تحريمي كشور به تاييد كميته مميزی منتخب وزير رسيده
باشد امتياز تا  1/5برابر قابل افزايش است.
تبصره :4به قرارداد طرحهای پژوهشي با طرف قرارداد خارج از كشور و يا به صورت
مشترک امتياز تشويقي گرنت مشمول خواهد شد.
 -2-4طرحهای پژوهشي داخلي:
حداکثر امتیاز

گزارش طرح پژوهشي

طرح پژوهشي بيشتر از اعتبار  32،500،000ريال

4

طرح پژوهشي تا و مساوی اعتبار 32،500،000
ريال

3

توضیحات

 -5امتیاز کتب منتشره:
 -1-5تصنيف ،تاليف و ترجمه كتاب
انتشارات
از سری
انتشارات
دانشگاه هنر
اسالمي تبريز

حداکثر امتیاز

شرح
تصنيف

تاليف

ترجمه

تصنيف ،تاليف
و ترجمه

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

Y=(x*10/100)+k+m

Y=(x*7/100)+k+m

تاليف دايرهالمعارف

Y=x*30/100

----

----

 = Xميانگين نمره اعالمي از طرف داوران و زير نظر شورای پژوهشي دانشگاه
 =0/2 =Kحداقل انتخاب داوران مبني بر عنوان درسي بودن كتاب
 =Mحداقل انتخاب داوران مبني بر استفاده كتاب در مقطع كارشناسي ارشد برابر  0/2و دكتری
برابر 0/4
 =Yامتياز كتاب
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تبصره :1در صورتي كه امتياز بيشتر از سقف باشد به ميزان امتياز بيشتر گرنت تشويقي در
نظر گرفته خواهد شد.
تبصره :2به كتابهای منتشره به صورت مشترک با انتشارات دانشگاههای دولتي،
فرهنگستانهای جمهوری اسالمي ايران و مراكز نشر كتب دانشگاهي نظير انتشارات سمت و
جهاد دانشگاهي به شرط چاپ آرم دانشگاه و درج نام دانشگاه در صفحه شناسنامه (فهرست
نويسي فيپا) از امتياز مشابه انتشارات دانشگاه بهرهمند خواهند شد.
تبصره :3به كتب چاپي توسط ساير انتشارات ،مشروط براينكه مورد درخواستي قبالً در
شورای پژوهشي دانشگاه مطرح و مطابق اولويتهای دانشگاه مورد قبول قرارنگيرد ،برحسب
مورد در شورای پژوهشي دانشگاه مطرح و امتياز داده خواهد شد.
تبصره :4مطابق رديف  14آئيننامه ارتقاء شماره  89/15/98727تاريخ  89/12/03به تجديد
چاپ كتاب تاليفي يا تصنيفي در صورتي كه حداقل 30درصد در محتوای آن اصالح يا اضافه
صورت پذيرفته باشد به تشخيص شورای پژوهشي دانشگاه حداكثر تا  3امتياز قابل محاسبه
است .قيد عبارت «با تجديد نظر» يا «ويرايش(ويراست جديد)» در شناسنامه كتاب الزامي است.
تبصره :5به كتبي تاليفي يا ترجمه كه از طرف ارگانهای حقوقي سفارش داده ميشود به
شرط تصويب شورای پژوهشي دانشگاه ،بعد از چاپ امتياز تعلق ميگيرد.
تبصره :6در كتابهايي كه هر فصل يا بخش توسط مولف يا مولفين مشخص تاليف شده (بوک
چپتر) ،در صورتي كه مولفين هر فصل يا بخش به صورت مستقل مشخص نشده باشد در اين صورت
تاليف كامل كتاب به صورت مشترک در نظر گرفته شده و امتيازات براساس جدول تقسيمبندی
امتيازات طبق آئيننامه ارتقاء تقسيم خواهد شد و در صورت مشخص نمودن مولف يا مولفين هر
فصل يا بخش ،همانند سهم نامه تلقي شده و امتياز هر فصل يا بخش به صورت مساوی و كار
مشترک از كتاب كامل تاليفي تقسيم خواهد شد.
تبصره :7به كتب و بوک چپتر( )Book Chapterچاپ شده با ناشران بينالمللي گرنت
تشويقي در نظر گرفته خواهد شد.
 -2-5تصحيح انتقادی كتاب معتبر
انتشارات
از سری انتشارات دانشگاه هنر اسالمي تبريز
با تائيد كمسيون تخصصي هيات مميزه ذی ربط

حداکثر امتیاز

توضیحات

10
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 -6جدول امتیاز بندي کسب رتبه در جشنواره هاي داخلي و خارجي
بند
1

2

3

4

5
6

عنوان

امتیاز

1
2
3

جشنوارهها و مسابقات بينالمللي رسمي
مقام اول
مقام دوم
مقام سوم

5
4/5
4

1
2
3

جشنواره ها و مسابقات ملي رسمي(متولي وزارتي ،مثل بينالها)
مقام اول
مقام دوم
مقام سوم

4
3/5
3

1
2
3

جشنواره ها و مسابقات ملي و غير وزارتي بينالمللي(غير بينالها) برگزار شده در داخل كشور
3
مقام اول
2/5
مقام دوم
2
مقام سوم

1
2

2
1/5

راه يابي به بينالها و جشنواره های ملي رسمي و راه يابي به نمايشگاههای بينالمللي
راهيابيبه بينالها و جشنوارههای ملي رسمي و راهيابي به نمايشگاههای بينالمللي برگزارشده
در داخل

1
2
3

جشنواره ها و مسابقات استاني كه به صورت ملي برگزار مي شوند با متولي غيروزارتي
مقام اول
مقام دوم
مقام سوم

1

راه يابي و نمايش اثر در جشنواره های ملي رسمي

1/5
1/25
1
1

تبصره :1به ايده نوآورانه منتخب و برگزيده جشنوارههای ايده برتر مورد تاييد شورای
پژوهشي دانشگاه هنر اسالمي تبريز نيز مطابق جدول امتياز تعلق ميگيرد.
تبصره :2به پژوهشگران منتخب استاني ،ملي و بينالمللي نيز مطابق جدول امتياز تعلق ميگيرد.
 -7فعالیتها و دستاوردهاي فناورانه
 -1-7اختراع ،اكتشاف و توليد دانش فني:
 -1-1-7ثبت شده و تجاریسازی محصول يا فرآيند با تاييد مراجع ذيصالح وزارتين
متبوع در داخل كشور تا  15امتياز
 -2-1-7ثبت شده و تجاریسازی محصول يا فرآيند با تاييد مراجع ذيصالح وزارتين
متبوع در خارج كشور تا  20امتياز
 -3-1-7ثبت شده در مراجع قانوني داخلي كشور با تائيديه علمي تا  5امتياز
 -4-1-7ثبت شده در مراجع قانوني خارج از كشور با تائيديه علمي تا  10امتياز
تبصره :موارد ثبت شده بايد به اسم دانشگاه هنر اسالمي تبريز و آدرس دانشگاه هنر
اسالمي تبريز قيد شود در غير اينصورت امتيازی تعلق نميگيرد.
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 -8ايجاد ظرفیت فعالي در جذب اعتبار پژوهشي(گرنت) داخلي يا بینالمللي به ازاي
-

به ازای هر ده ميليون تومان گرنت جذب شده خارج از كشور  2امتياز
به ازای هر ده ميليون تومان گرنت جذب شده داخل كشور  1/75امتياز
تبصره :1به جذب گرنت بيشتر از سقف اعتباری گرنت تشويقي محاسبه خواهد شد.
تبصره :2در برگزاری همايشها ،جشنوارهها و  ،..كه جذب مشاركت مالي به صورت
آورده ريالي و يا تجهيزات غيرمصرفي نبوده و حمايت مالي سازمانها با روشهايي مانند
تامين هزينه اسكان مهمانان در هتل و يا پرداخت هزينههای رفت و برگشت ميهمانان
و يا تامين و پرداخت ساير هزينهها ميباشد به ازای هر  300ميليون ريال جذب
مشاركت مالي با ارائه مستندات مربوطه به مديريت پژوهش و فناوری و تائيد شورای
پژوهشي دانشگاه  1/5امتياز تخصيص داده خواهد شد.

 -9اثر بديع هنري
 ميانگين امتياز داوران تا سقف  14امتياز مشروط به تائيد مراجع ذيصالح (كميته بررسياثر بديع هنری و متعاقباً تائيد هيئت مميزه)
 -10کرسيهاي نظريه پردازي:
شرح
ارائه دستاوردها و نتايج علمي و پژوهشي برگرفته از كرسي های نظريه
پردازی در همايشها و ميزگردهای مراكز علمي ،ملي و بينالمللي
نقد علمي
در حوزه علوم انساني و معارف اسالمي و
نوآوری
ساير حوزه های علوم با داورهای مراجع
ذيصالح مورد تأييد وزارت متبوع
نظريه پردازی

حداکثر امتیاز

توضیحات

4
 2تا 7
 2تا 7
 5تا 12

109

 -2-5دستورالعمل اجرایي اختصاص نمره به فعالیتهاي پژوهشي دانشجویان تحصیالت تکمیلي
( مصوب دويست و هفتاد و دومین جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه در تاريخ )95/08/01

به استناد مصوبه شورای تحصيالت تكميلي  178مورخ  95/05/31در خصوص تخصيص نمره به فعاليت
های پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتری دستورالعمل حاضر بهشرح زير ابالغ ميشود.
ماده  :1تعاريف
 -1دانشجوی كارشناسي ارشد :منظور دانشجوی در حال تحصيل در مقطع كارشناسي
ارشد در دانشگاه هنر اسالمي تبريز ميباشد.
 -2دانشجوی دكتری :منظور دانشجوی در حال تحصيل در مقطع دكتری در دانشتگاه
هنر اسالمي تبريز ميباشد.
ماده  :2ضوابط و نحوه تخصیص نمره پژوهشي به دانشجويان کارشناسي ارشد
 -1آخرين زمان بهرهمندی از مزايای دستورالعمل حاضر :دانشجو حداكثر تا  4ماه (با احتساب
 15روز كاری برای بررسي مستندات بهشرح رديف ( )1ماده حاضر توسط دانشكده مربوطه)
بعد از دفاع ميتواند نسبت به ارائه مستندات اقدام نمايد و به سوابق فعاليتهايي كه زمان
بندی تحويل مستندات رعايت نشود ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -2مقاله مي بايست مستخرج از پايان نامه دانشجو با ذكر نام اساتيد پاياننامه باشد و در
پاورقي صفحه اول مقاله و يا صفحات پاياني مقاله (بخش تقدير و تشكر) نوشتن
جمله زير ضروری ميباشد:
«اين مقاله مستخرج از پاياننامه كارشناسي ارشد با عنوان « »...مي باشد كه با راهنمايي  .....در
دانشگاه هنر اسالمي تبريز انجام گرفته است».
 -3مطابق آيين نامه مصوب شورای تحصيالت تكميلي ،جدول فعاليتهای پژوهشي كه
دانشجو مشمول كسب نمره ميباشد ،مطابق با «دستورالعمل داخلي امتيازبندی
فعاليتهای پژوهشي براساس آئين نامه ارتقاء »1بهشرح زير ميباشد.

 - 1آخرين ويرايش «دستورالعمل داخلي امتيازبندی فعاليتهای پژوهشي براساس آئين نامه ارتقاء شماره 89/15/98727
تاريخ  »89/12/03از طريق سايت مديريت پژوهش و فناوری قابل دسترسي ميباشد.
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رديف

پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت  Scopus ،ISIو علمي  -پژوهشي

2

پذيرش يا چاپ مقاله در مجله علمي -ترويجي
پذيرش يا چاپ مقاله در مجالت علمي دانشگاهي فاقد نمايه
چاپ مقاله در كنفرانسهای معتبر ملي و بينالمللي
چاپ چكيده مقاله در كنفرانسهای معتبر ملي و بينالمللي
ثبت اثر بديع هنری
اختراع
كسب رتبه در جشنوارهها و مسابقات بينالمللي رسمي داخلي و خارجي
برنده شدن در المپادهای كشوری يا راهيابي در دوساالنههای
داخلي ،برنده شدن در جشنوارههای ملي
برنده شدن در رقابت های منطقه ای و بين دانشگاهي
برنده شدن در رقابت های استاني
راهيابي اثر در مسابقات منطقهای
راهيابي اثر در مسابقات ملي
راه يابي اثر در مسابقات بين المللي

1/14
0/7
0/5
0/3
2
1/5
2

از رديف(1بندهای 1-1الي،)4-1
حداقل5
رديف  1بند 5-1
رديف  1بند 6-1
رديف2
رديف2
رديف ( 9حداقل )9
رديف 7
رديف  6بند 1

1/14

رديف  6بند 2

1

1
5

1

آثار هنری

10
11
12
13
14

مقاالت

2
3
4
5
6
7
8
9

نوع فعالیت

حداکثر
نمره براي
هر رديف

معیار اداره پژوهش براي
تخصیص امتیاز

برگزاری نمايشگاه انفرادی يا گروهي خارج از دانشگاه

1
0/42
0/25
0/5
0/75

0/25

رديف  6بند 5
رديف  6بند 4

متناسب با صالحديد
دانشكدهها

تبصره :1از هر فعاليت حداكثر  2مورد قابل قبول خواهد بود.
تبصره :2كليه فعاليتهای جدول فوق در صورتي كه غيرمستخرج از پايان نامه باشد و با ذكر
نام اساتيد پاياننامه و دانشگاه باشد  80درصد امتياز تعلق گرفته و در غير اينصورت  50درصد
امتياز لحاظ خواهد شد.
تبصره :3شركت در حداقل يک وركشاپ های تخصصي و يا حضور در سه جلسه دفاع دانشجويي
كارشناسي ارشد جهت اخذ مجوز دفاع الزامي است.
ماده  :3ضوابط مقاالت موظفي دانشجويان دوره دکتري
 -1دانشجويان دكتری قبل از دفاع موظف به ارائه گواهي يا چاپ مقاله علمي -پژوهشي به
تعداد  2مورد ميباشند.
تبصره :تعريف مقاله علمي پژوهشي :منظور از مقاله علمي– پژوهشي مقالهای است كه حداقل
( )5امتياز از رديف مقاالت چاپ شده در نشريات مطابق دستورالعمل داخلي امتيازبندی فعاليت
های پژوهشي كسب كرده باشد.
 - 1منظور مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي تابعه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری به چاپ برسد.
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 -2يكي از دومقاله موظفي الزاماً مي بايست مستخرج از رساله دكتری با ذكر نام اساتيد رساله
باشد و در پاورقي صفحه اول مقاله و يا صفحات پاياني مقاله (بخش تقدير و تشكر) نوشتن
جمله زير ضروری ميباشد:
« اين مقاله مستخرج از رساله دكتری با عنوان «  » ..................مي باشد كه با راهنمايي .........
در دانشگاه هنر اسالمي تبريز انجام گرفته است».
تبصره :1در صورت ارئه گواهي پذيرش يا چاپ يكي از مقاالت موظفي در نشريات منتشره
دانشگاه هنر اسالمي تبريز ،مقاله مذكور به عنوان يكي از مقاالت موظفي مورد قبول خواهد بود.
تبصره :2مقاله دوم ميتواند از دروس كالسي دوره دكتری با ذكر نام استاد درس مربوطه باشد.
تبصره :3شركت در حداقل يک وركشاپهای تخصصي و يا حضور در سه جلسه دفاع
دانشجويي دكتری جهت اخذ مجوز دفاع الزامي است.
ماده  :4شرايط اجرايي
ارائه مستندات انجام فعاليت پژوهشي به شرح زير به دانشكده مربوطه:
 -1جهت بررسي سوابق مقاالت ارسال مدارک به شرح زير خواهد بود:
 -1-1ارسال اسكن شده و يا فايل مقاله چاپ شده در نشريات كاغذی يا الكترونيكي
شامل :روجلد ،شناسنامه و صفحات كامل مقاله و سند معتبر مبني بر نمايه
نشريه
 -2-1ارسال اسكن صفحات مقاله چاپ شده در چكيده يا مجموعه مقاالت همايش شامل:
روجلد ،شناسنامه و صفحات كامل مقاله ،در صورت ارائه شفاهي يا پوستر تحويل
گواهي ارائه و مستندات معتبر مستخرج از سايت  ISCمبني بر نمايه در سايت ISC
برای همايشهای ملي و بينالمللي داخلي
 -3-1ارسال اسكن روجلد ،CDفايل مقاله مستخرج از ،CDدر صورت ارائه شفاهي يا
پوستر تحويل گواهي ارائه و مستندات معتبر مستخرج از سايت  ISCمبني بر نمايه
در سايت  ISCبرای همايشهای ملي و بينالمللي داخلي
 -4-1مقاالت كنفرانسهای مستخرج از سايت سيويليكا ،پايگاه اطالعات علمي جهاد
دانشگاهي ،پايگاه مجالت تخصصي نور و ( magiranبانک اطالعات نشريات كشور)
همراه با مستندات مبني بر مستخرج از سايتهای ذكر شده
 -2اختراع يا اكتشاف :ارسال تائيديه علمي صادر شده از طرف وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و يا
وزارت بهداشت و درمان و آموزشي پزشكي و در صورت توليد و تجاری سازی ارائه تائيديه از
طرف وزارت صنعت و معدن و تجارت و يا سازمانهای مربوطه
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 -3برگزاری نمايشگاه هنری انفرادی يا گروهي :بعد از برگزاری نمايشگاه ارائه درخواست كتبي و
تصويب در دانشكده مربوطه و شورای پژوهشي با ارائه مستندات:
 ارائه گواهي معتبر يا قرارداد با ذكر تعداد آثار نمايش داده شده از ارگانهای دولتي ياسازمانهای خصوصي كه سالن نمايش آثار هنری دارند.
 تصاوير آثار هنری همراه با تصاوير گالری كه آثار درآن به نمايش درآمده است. -4ارائه گواهي كسب رتبه در جشنواره های علمي هنری به همراه مستندات اثر شامل
تصوير و يا تصاوير اثر
 -5اثر بديع هنری و ارزنده :ارسال گزارش مكتوب و مستندات داوری اثر و جواب
استعالم از كميته مميزه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
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آنییانهم استفاده از فرصتاهی مطالعاتي
ربای اعضاء هیأت علمي دااگشنهاه
و موسسات آموزش عالي و ژپوهشي

آییننامه استفاده از فرصتهاي مطالعاتي براي اعضاء هیأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش
عالي و پژوهشي

آئين انهم استفاده از فرصتاهی مطالعاتي ربای اعضاء هیئت علمي

117

118

آئين انهم استفاده از فرصتاهی مطالعاتي ربای اعضاء هیئت علمي

119

120

آئين انهم استفاده از فرصتاهی مطالعاتي ربای اعضاء هیئت علمي

121

122

آئين انهم استفاده از فرصتاهی مطالعاتي ربای اعضاء هیئت علمي

123

124

آئين انهم استفاده از فرصتاهی مطالعاتي ربای اعضاء هیئت علمي

125

126

آنییانهم استفاده از فرصت مطالعاتي
دانشجویان دوره دکتری

آییننامه استفاده از فرصت مطالعاتي دانشجویان دوره دکتري

آنیی انهماستفادهاز فرصت مطالعاتي دانشجویان دکتری

129

130

آنیی انهماستفادهاز فرصت مطالعاتي دانشجویان دکتری

131

132

آنیی انهماستفادهاز فرصت مطالعاتي دانشجویان دکتری

133

134

آنیی انهماستفادهاز فرصت مطالعاتي دانشجویان دکتری

135

136

دستورالعمل نحوه ربرسي تخلفات ژپوهشي و
مصاديق تخلفات ژپوهشي

دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي و مصادیق تخلفات پژوهشي

دستورالعمل نحوه ربرسي تخلفات ژپوهشي و مصاديق تخلفات ژپوهشي

139

140

دستورالعمل نحوه ربرسي تخلفات ژپوهشي و مصاديق تخلفات ژپوهشي

141

142

دستورالعمل نحوه ربرسي تخلفات ژپوهشي و مصاديق تخلفات ژپوهشي
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144

دستورالعمل نحوه ربرسي تخلفات ژپوهشي و مصاديق تخلفات ژپوهشي
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146

دستورالعمل نحوه ربرسي تخلفات ژپوهشي و مصاديق تخلفات ژپوهشي
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دستورالعمل نحوه ربرسي تخلفات ژپوهشي و مصاديق تخلفات ژپوهشي
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دستورالعمل نحوه ربرسي تخلفات ژپوهشي و مصاديق تخلفات ژپوهشي
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شناسناهمعل يم
دااگشنههنراسالميتبرزي

شناسناهمعلمي
دااگشنههنراسالميتبرزي
()1378-1395
شناسنامه علمي دانشگاه هنر اسالمي تبریز

كمیت ژپوهش

شناسناهم علمي دااگشنه
 -1کمیت پژوهش
 -1-1مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر ملي و بینالمللي
سال

ISC

1382
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395

بینالمللي
خارجي

علمي-
تخصصي
2
1
4
1

1
4
7
4
2
14
8
6

1
1

5
5
7
2

4
4
14
17
26
38
5
3

46

3

22

119

scopous

ISI

1

3
3

6

جمع

1

1
1

علمي -
پژوهشي

علمي -
ترويجي

4
1
1
5
10
8
10
26
18
35
18

1
2
2
3
8

136

90

40

80

64
59

80

35

70

30

60

25
20

50

15
30

33

40

10

30
18

1

1

2

20

0

10

1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395

0

1382
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395

10
4

8

30

5

ISI
بین المللی خارجی
علمی  -پژوهشی

ISC
scopous
علمی -تخصصی

مقاالت چاپ شده در نشريات معتبر به تفکیک سال و اعتبار نشريه ()1382 -1395

تعداد مقاالت چاپ شده در نشريات معتبر به تفکیک دانشکدهها ()1382 -1395
159

بینالمللي

علمي-

علمي -

علمي -

خارجي

تخصصي

پژوهشي

ترويجي

1

1

1

5

11

9

1

25

18

معارف و دروس عمومي

2

4

9

1

5

معماري و شهرسازي

33

16

7

18

56

هنرهاي اسالمي

1

1

50

26

هنرهاي کاربردي

9

3

19

19

22

119

136

دانشکده

ISC

scopous

ISI

2

هنرهاي رايانهاي
1

طراحي اسالمي

5

فرش

36

جمع

1

2

3

46

5

3

8

60

56
50

50
40
26

25

1919

18
9

3

1 1

18

16

20

9

7
3

30

3 2

5
1

9
4

2

5

11
5

1

10

5
1 11

11

2
0

هنرهای
کاربردی

هنرهای
اسالمی

بین المللی خارجی

معارف و
معماری و
شهرسازی دروس عمومی

فـرش

طراحی
اسالمی

هنرهای رایانه
ای

scopous

ISI

ISC

علمی  -ترویجی

علمی  -پژوهشی

علمی -تخصصی

مقاالت چاپ شده در نشريات معتبر به تفکیک دانشکدهها ()1385 -1395
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شناسناهم علمي دااگشنه
 -2-1مقاالت چاپ شده در همایشها
تعداد مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت همايشها
سال چاپ

بینالمللي خارجي

بینالمللي داخلي

ملي

1380

3

1381

1
1

1382

3

1383

1

1384

1

1385

9

1386

9

1387

6

1388

4

3

16
4

3

14
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

جمع کل

107

210

381

161

150

160

144

140
116

120
100
80

67
59

60
37
27

24

40

28

23
13

1

1

4

1

3

20
0

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

مقاالت چاپ شده در همايشها به تفکیک سال

140
118

120
100

85

80
56
51

60

41
29
14 16

38

40

28

24

21
9

5

21

16
13

20

16

14
3

6

1

5

4

3

6

4

9

20

9
3

1

1

13

1

3

0

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
ملي

بين المللي داخلي

بين المللي خارجي

مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت همايشها به تفکیک اعتبار همايشها
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شناسناهم علمي دااگشنه
تعداد مقاالت همايشها به تفکیک دانشکده ()1380 -1395
دانشکده

بینالمللي خارجي

بینالمللي داخلي

ملي

هنرهاي رايانهاي

3

7

10

طراحي اسالمي

10

13

36

فرش

11

40

40

3

معارف و دروس عمومي
معماري و شهرسازي

62

127

223

هنرهاي اسالمي

12

19

50

هنرهاي کاربردي

9

1

22

250
223

200

150
127

100
62
50
40 40
22

19
1

9

12

36
10 13

11

3

50
7 10

3

0
هنرهای كاربردی هنرهای اسالمي

معماری و
شهرسازی

معارف و دروس
عمومي

ملي

فرش

طراحي اسالمي هنرهای رايانه ای

بين المللي داخلي

بين المللي خارجي

تعداد مقاالت همايشها به تفکیک دانشکده ()1380 -1395
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 -3-1طرحهاي پژوهشي
 -1-3-1طرحهاي پژوهشي خارجي (کاربردي)
تعداد طرحهاي پژوهشي خارجي (کاربردي)

164

سال

تعداد

اعتبار قرارداد (میلیون ريال)

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

جمع کل

42

12،226

شناسناهم علمي دااگشنه

7
6

6
5

5

5

5
4
3

3

3

3
2

2

2

2

2
1

1

1

1

1
0
1379 1380 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1393 1394 1395

تعداد قراردادهاي طرح پژوهشي خارجي منعقد شده

3,141

3500

2,541

3000
2,228

2500
2000
1500

980
760

1000

400

80

100

102

93

175

308

299

444

575

500
0

1379 1380 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1393 1394 1395

اعتبار قرارداد طرح هاي پژوهشي خارجي منعقد شده (میلیون ريال)
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تعداد قرارداد طرحهاي پژوهشي به تفکیک دانشکده ()1379-1395
عنوان دانشکده

تعداد

اعتبار قرارداد (میلیون ريال)

هنرهاي رايانهاي

1

32

طراحي اسالمي

5

848

فرش

8

303

معارف و دروس عمومي

2

134

معماري و شهرسازي

24

10433

هنرهاي اسالمي

2

475

جمع کل

42

12226

5

2 1

8
24

2

فرش
هنرهای اسالمي

طراحي اسالمي
معماری و شهرسازی

هنرهای رايانه ای
معارف و دروس عمومي

تعداد قرارداد طرحهاي پژوهشي خارجي به تفکیک دانشکده
32

303
134

848

475

10,433

فرش
هنرهای اسالمي

طراحي اسالمي
معماری و شهرسازی

هنرهای رايانه ای
معارف و دروس عمومي

اعتبار قرارداد طرحهاي پژوهشي خارجي (میلیون ريال) به تفکیک دانشکدهها
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شناسناهم علمي دااگشنه
 -2-3-1طرحهاي پژوهشي داخلي
تعداد طرحهاي پژوهشي داخلي خاتمه يافته
سال

تعداد

اعتبار قرارداد (میلیون ريال)

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

جمع کل

45

2531

167

9
8

8

7
6

6
5

5

5
4

4

4
3

3
2

2

2

2
1

1

1

1

1
0
1380 1381 1382 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

تعداد طرحهاي پژوهشي داخلي خاتمه يافته

700

658

600
500
405

400
306
275

300
227
188

200

150
76
50

50

35

60

100
36

15

0
1380 1381 1382 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

اعتبار قراردادهاي طرحهاي پژوهشي داخلي تمام شده (میلیون ريال)

168

شناسناهم علمي دااگشنه
تعداد طرحهاي پژوهشي داخلي خاتمه يافته به تفکیک دانشکدهها ()1380 -1395
دانشکده

تعداد

اعتبار قرارداد (میلیون ريال)

طراحي اسالمي

7

331

فرش

7

36

معارف و دروس عمومي

3

182

معماري و شهرسازي

14

980

هنرهاي اسالمي

7

394

هنرهاي کاربردي

7

335

جمع کل

45

2،258
7

7

7

7

3

14

معارف و دروس عمومي

فتترش

طراحي اسالمي

هنرهای كاربردی

هنترهای اسالمي

معماری و شهرسازی

تعداد طرحهاي پژوهشي داخلي خاتمه يافته به تفکیک دانشکده ()1380 -1395

309

335

331
36

394

182
980

معارف و دروس عمومي

مشترک

فترش

طراحي اسالمي

هنرهای كاربردی

هنرهای اسالمي

معماری و شهرسازی

اعتبار ريالي(میلیون ريال) طرحهاي پژوهشي داخليخاتمهيافته به تفکیک دانشکدهها()1380 -1394
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 -4-1انتشارات
-1-4-1کتب
تعداد کتب چاپ شده
تالیف

سال

تدوين

ترجمه

1

1381
1385

2

1386

1
1

1387
1

1389

1

1390

1

1391

1

1392

1

1393

2

4

1394

1

3

جمع کل

7

12

1
1
1

4

4.5

4

4
3.5

3

3
2

2.5

2

2
1 1

1

1

1

1

1

1

1 1

1.5

1

1

1
0.5
0
1394

1393

1392

1391

1390

1389

1387

تعداد کتب چاپ شده

170

1386

1385

تدوين

ترجمه

1381
تاليف

شناسناهم علمي دااگشنه
تعداد کتب چاپ شده به تفکیک دانشکده
دانشکده

تالیف

هنرهاي رايانهاي

1

طراحي اسالمي

3

فرش

1

تدوين

ترجمه

1

1

معارف و دروس عمومي
3

1

2

هنرهاي اسالمي

2

1

هنرهاي کاربردي

6

1

12

4

معماري و شهرسازي

7

جمع کل

7
6

6
5
4
3

3

3
2

2

2
1

1

1

1

1

1

1

1

0
هنرهای كاربردی هنرهای اسالمي

معماری و
شهرسازی

معارف و دروس
عمومي

فرش

طراحي اسالمي هنرهای رايانه ای

تدوين

ترجمه

تاليف

تعداد کتب چاپ شده به تفکیک دانشکدهها
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 -2-4-1نشریات
نشريه فیروزه اسالم

.

نشريه باستانسنجي

172

شناسناهم علمي دااگشنه
 -5-1عناوین همایشهاي برگزار شده
عناوين همايش هاي برگزار شده توسط مديريت امور پژوهش و فناوري
(مشترک براي کلیه دانشکدهها)
تاريخ برگزاري

سطح برگزاري

رديف

ارديبهشت 1385

ملي

2

همايش ملي تجلي حسن محمدی در هنر

اسفند 1385

ملي

3

مكتب هنری تبريز در دوره ايلخاني و آل جالير

خرداد 1387

ملي

آذر 1388

ملي

1

4

عنوان همايش
پيش همايش همايش بينالمللي بزرگداشت عالمه قطب
الدين شيرازی

اولين همايش ملي هنرپژوهي (آسيب شناسي
پژوهش در عرصه هنر و معماری)

173

تعداد کل همايشهاي برگزار شده توسط دانشگاه
سال

بینالمللي داخلي

1382

1

ملي
1

1383
1

1384
1385

3

1386

1

1387

3

1388

1
1

1388

1

1390

2

1391

8
1

1392

3
4

1393
1394

1

1395

3

1

جمع کل

8

28

9
8

8
7
6
5
4

4
3

3

3

3

3
2

2
1

1

1

1

1 1

1 1

1

1

1
0
1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
ملي

تعداد همايشهاي برگزار شده توسط دانشگاه
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بين المللي داخلي

شناسناهم علمي دااگشنه
تعداد همايشهاي برگزار شده به تفکیک دانشکده
دانشکده

ملي

بینالمللي داخلي

هنرهاي رايانهاي

1

طراحي صنعتي

3

فرش

1

معماري و شهرسازي

3

6

هنرهاي اسالمي

5

8

هنرهاي کاربردي

1

5
4

مديريت امور پژوهش و فناوري
9

جمع کل

25

9

8

8
7

6
5

6

5

5

4
3

4

3

3
1

1

1

2
1
0

مديريت امور هنرهای كاربردی هنرهای اسالمي
پژوهش و فناوری

معماری و
شهرسازی

فرش

طراحي اسالمي هنرهای رايانه ای

ملي

بين المللي داخلي

همايشهاي برگزار شده به تفکیک دانشکده
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 -6-1کارگاههاي برگزار شده
عنوان کارگاههاي برگزار شده توسط مديريت امور پژوهش و فناوري
(مشترک براي کلیه دانشکدهها)

176

رديف

عنوان کارگاه

تاريخ برگزاري

مدرس

1

كارگاه آموزش معماری

مرداد 1383

حميد نديمي

2

كارگاه آموزش هنر

شهريور 1383

عيسي حجت

3

كارگاه ارزيابي دروني

شهريور 1384

پرندی

4

مديريت منابع اطالعاتي الكترونيكي

آذر 1386

احمد سلطانينژاد

5

نرم افزار  SPSSتحليل آماری برای پژوهشگران

دی 1389

كامران صداقت

6

مديريت منابع علمي الكترونيک برای نگارش مقاالت نمايه دار()ISI

دی 1389

بهزاد پورعباس خيرالدين

7

كاربرد نرم افزار مندلي( )Mendeley)(1

تير 1392

مرتضي پورمحمدی

8

كاربرد نرم افزار مندلي( )Mendeley) (2

مهر 1392

مرتضي پورمحمدی

9

كابرد نرم افزار آموزش مجازی Moodle

خرداد 1393

داوود چيت چيان

10

كاربرد نرم افزار التک()1( )Latex

خرداد 1393

وحيد عسكرپور

11

كاربرد نرم افزار التک()2( )Latex

خرداد 1393

مرتضي پورمحمدی

12

اصول مقاله نويسي علمي

خرداد 1393

مسعود باقرزاده كثيری

13

مديريت منابع علمي

تير 1393

مرتضي پورمحمدی

14

آشنايي با پايگاه های اطالعاتي

آذر 1393

حسين عاطفي ملكي

15

مقاله نويسي ISI

آذر 1393

مسعود باقرزاده كثيری

16

كاربرد نرم افزار  Mendeleyدر مديريت منابع علمي

آذر 1393

مرتضي پورمحمدی

17

مقاله نويسي علمي-پژوهشي و ISI

آذر 1394

مسعود باقرزاده كثيری

18

استفاده از Data Baseهای علمي و بانکهای اطالعاتي

آذر 1394

يونس اصغرزادهسخاوت

شناسناهم علمي دااگشنه
تعداد کل کارگاههاي برگزار شده توسط دانشگاه
سال

تعداد

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

جمع کل

344

70
63

62

60
52

51

50

44

40
31

30
20

15
6

10

5
2

2

2

1

0
1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

تعداد کل کارگاههاي برگزار شده
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تعداد کارگاهها به تفکیک دانشکدهها ()1382 -1395
سال

مديريت امور

هنرهاي

طراحي

پژوهش و فناوري

رايانهاي

اسالمي

فزرش

معماري و

هنزرهاي

هنرهاي

شهرسازي

اسالمي

کاربردي

1382

1

1383

2

1384

1

1

1385

1

1

1386

1

3
2

1

7

2

3

1

2

1

2

1

7

5

10

4

10

9

4

9

2

1392

3

5

1

1387
1388
2

1389

3

26

17

11

12

14

19

11

5

1393

9

1

5

10

7

18

1

1394

2

7

11

5

17

10

10

جمعکل

22

22

55

34

72

83

47

1390
1391

30
26

25
18

17

11

1010

17
14
12
11

11

10
9

7

15
10
9

9

10

7

5
2

19

20

7
5

5 5
3
1

1

1

4
2

10

7

5

4
2

3
1

2

1

2

3
1

2 2

3
11

11

11

2

5
1

0
1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
فترش
هنرهای اسالمي

طراحي اسالمي
معماری و شهرسازی

هنرهای رايانه ای
مديريت امور پژوهش و فناوری

آمار کارگاههاي برگزار شده به تفکیک دانشکدهها ()1382 -1395

178

شناسناهم علمي دااگشنه
 -7-1المپیادها ،جشنوارهها و آثار بدیع هنري
 -1-7-1المپیادها
شرکت و کسب رتبه در المپیادها ()1393 -1395
سال

تعداد رتبه کسب شده

1393

7

1394

9

1395

7
10

9
7

8

7

6
4
2
0
1395

1393

1394

آمار شرکت و کسب رتبه در المپیادها ()1393 -1395

 -2-7-1جشنوارهها
شرکت و کسب رتبه در جشنوارهها ()1394 -1386
سال

تعداد رتبه کسب شده

1386

1

1387

2

1388

2

1389

6

1390

6

1391

9

1392

14

1393

8

1394

12

جمع کل

60

16
14

14
12

12
10

9
8

8
6

6

6
4
2

2
1

2
0

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

شرکت و کسب رتبه در جشنوارهها ()1394 -1386

179

شرکت و کسب رتبه در جشنوارهها به تفکیک دانشکده
دانشکده

تعداد

فرش

1

هنرهاي اسالمي

55

هنرهاي رايانهاي

4

جمع کل

60

60

55

50
40
30
20
10
4
1

0
هنرهای رايانه ای

هنرهای اسالمي

فرش

آمار شرکت و کسب رتبه در جشنوارهها به تفکیک دانشکده
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شناسناهم علمي دااگشنه
آثار بديع هنري ()1394 -1395
سال

تعداد

1394

4

1395

2

جمع کل

6

5
4

4
3
2

2
1

آمار کل آثار بديع هنري ()1394 - 1395

0
1394

1395

آثار بديع هنري به تفکیک دانشکدهها ()1394 -1395
دانشکده

تعداد

فرش

1

طراحي اسالمي

2

هنرهاي اسالمي

1

هنرهاي رايانه اي

2

جمع کل

6

2.5
2

2

2

1.5
1

1

1

0.5

0
هنرهای رايانه ای

هنرهای اسالمي

طراحي اسالمي

فرش

آمار کل آثار بديع هنري به تفکیک دانشکدهها ()1394 -1395
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 -8-1تفاهم نامههاي منعقد شده
 -1-8-1ملي
رديف
1

2

3

4

5

6

182

عنوان تفاهم نامه طرف مقابل تفاهم نامه تاريخ شروع
اشاعه فرهنگ بهسازی
شركت عمران و مسكن
و نوسازی بافتهای
سازان منطقه شمالغرب
فرسوده

تاريخ اتمام

1389/12/10 1387/12/10

همكاریهای علمي –
پژوهشي و تحقيقاتي
سازمان ميراث
سازمان ميراث فرهنگي،
فرهنگي ،گردشگری و
گردشگری و صنايع  1388/10/01به مدت  4سال
صنايع دستي
دستي آذربايجان شرقي
آذربايجان شرقي و
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز
تفاهم نامه همكاری
های دوجانبه علمي و
فرهنگي موسسه
موسسه باستان شناسي
 1392/02/28به مدت  3سال
باستان شناسي
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران و
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

شرح تفاهم نامه
اشاعه فرهنگ بهسازی و نوسازی
بافتهای فرسوده شهری در بين
مردم و ايجاد همكاری متقابل در
زمينههای علمي -پژوهشي
همكاری های علمي-پژوهشي،
آموزشي ،فرهنگي و خدمات
تخصصي در حوزه های مطالعات
شهری ،مطالعات بافت و معماری،
مطالعات آثار هنری
انجام طرحهای پژوهشي مشترک
و برگزاری همايشها و كنفرانس
ها و كارگاههای آموزشي مشترک
و استفاده از منابع كتابخانهای
وآازمايشگاههای يكديگر

اجرای پروژه های تحقيقاتي –
كاربردی ،تربيت نيروی انساني،
تفاهم نامه همكاری
سازمان فناوری
برگزاری دوره های تخصصي و كارگاه
سازمان فناوری اطالعات
 1393/05/30به مدت  5سال های آموزشي در زمينه بازیهای
اطالعات ايران و
ايران
اينترنتي ،صدا و تصوير ،شبيه سازی
دانشگاه هنر اسالمي
هوشمند بناهای تاريخي و هنرهای
تبريز
ديجيتال...
تفاهمنامه همكاری
رئيس دانشتتكده
آمتتوزشهتتای
 1393/06/04ادامه دارد برگزاری دورههای آموزش الكترونيكي
دانشگاه شيراز
الكترونيكي دانشگاه
شيراز و دانشگاه هنر
اسالمي تبريز
تحقيق و توسعه شهرداری تبريز و
كليه اركان آموزشي و پژوهشي،
همكاری مشترک در زمينههای
مطالعات و پژوهشهای شهرسازی،
شهرداری كالن شهر
معماری ،طراحي شهری ،زيباسازی
شهرداری كالن شهر
 1394/03/28ادامه دارد
تبريز و دانشگاه هنر
شهری و گردشگری ،برگزاری كارگاه
تبريز
اسالمي تبريز
های آموزشي ،همايش و سمينارهای
ملي و بينالمللي با همكاری دانشگاه و
شهرداری ،همكاری و مشاركت در
تجاریسازی طرحهای تحقيقاتي...

شناسناهم علمي دااگشنه
رديف

عنوان تفاهم نامه

7

تفاهم نامه مشترک بين
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز و دانشگاه تبريز

8

سازمان ميراث فرهنگي،
گردشگری و صنايع
دستي اردبيل و دانشگاه
هنر اسالمي تبريز

9

10

11

12

طرف مقابل تفاهم نامه

تاريخ شروع

تاريخ اتمام

شرح تفاهم نامه

همكاری متقابل در زمينههای
علمي – پژوهشي با در نظر
 1394/04/06به مدت  5سال گرفتن كليه منابع و امكانات
دانشگاه تبريز
طرفين اعم از فني ،توليدی،
نيروی انساني ،و اطالعات
همكاری های علمي-
پژوهشي ،آموزشي ،فرهنگي و
خدمات تخصصي در حوزه
سازمان ميراث فرهنگي،
های مطالعات و مرمت معماری
گردشگری و صنايع  1394/05/02به مدت  5سال
و ابنيه و بافت های تاريخي،
دستي اردبيل
مرمت آثار و بناهای باستاني،
مرمت اشياء و اموال فرهنگي و
هنری و تاريخي...

تفاهم نامه همكاری
انجام همكاريهای نظام مند
های علمي و پژوهشي و
مشترک پژوهشي ،آموزشي و
آموزشي دانشگاه هنر
اجرايي در حوزههای معماری،
پژوهشگاه ميراث فرهنگي
 1394/10/05به مدت  5سال
اسالمي تبريز و
حفاظت و مرمت ابنيه و بافت
و صنايع دستي
پژوهشگاه ميراث
های تاريخي – فرهنگي،
فرهنگي ،صنايع دستي
حفاظت و مرمت آثار موزه ای...
و گردشگری
تفاهم نامه طرح احداث
باغ موزه دفاع مقدس
انجام پروژه مطالعاتي و فني باغ
سازمان پاركها و فضای سازمان پاركها و فضای
ادامه دارد
1394/10/16
موزه و اجرای نهايي آن
سبز شهرداری تبريز و سبز شهرداری تبريز
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز
همكاری در زمينه ها ی انجام
مطالعات پژوهشي و فناوری
مشترک در زمينه توسعه دانش
دانشكده بهداشت
فني و انتقال فناوری ،ارائه
دانشگاه علوم پزشكي
دانشكده بهداشت دانشگاه
 1395/3/30به مدت  5سال خدمات علمي ،نظارتي و
تبريز و دانشكده طراحي
علوم پزشكي تبريز
مشاوره ای در موضوعات
اسالمي دانشگاه هنر
مرتبط با نيازهای دانشكده ها،
اسالمي تبريز
انجام پروژههای پژوهشي
مشترک
راه اندازی مركز بينالمللي
تفاهم نامه همكاری
تحقيقات و آفرينشهای هنری
سازمان منطقه آزاد
ماكو ،توسعه همكاریهای
سازمان منطقه آزاد
 1395/04/21به مدت 10سال
تجاری – صنعتي ماكو
علمي – پژوهشي و هنری با
تجاری – صنعتي ماكو
و دانشگاه هنر اسالمي
ساير مراكز علمي و هنری
تبريز
كشورهای منطقه قفقاز...
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 -2-8-1بینالمللي
رديف عنوان تفاهم نامه
1

تفاهم نامه همكاری
بين دانشگاه هنر
اسالمي تبريز و

2

تفاهم نامه همكاری
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز و موسسه باستان
شناسي آلمان

3

تفاهم نامه همكاری
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز و مركز تحقيقات
دانشگاه و موسسه
آسورستارو ايتاليا

IRCICA

طرف مقابل تفاهم نامه

تاريخ شروع

همكاری در برگزاری
 1394/03/01 1393/1/10كنگره بينالمللي هنرها و
IRCICA
صنايع دستي جهان اسالم
همكاری در زمينه های
باستانسنجي و علوم
باستان شناختي ،باستان
شناسي ،مرمت آثار
تاريخي و علوم مرتبط با
موسسه باستان شناسي
 1394/07/15به مدت  5سال ايران شناسي و هنر ايراني
آلمان
–اسالمي؛ تبادل استاد و
دانشجو ،تبادل تجارب
علمي و فني؛ انتشارات
مشترک؛ همايشهای
مشترک و...
همكاری مشترک در
زمينههای معماری،
بازسازی شهری و مقاوم
سازی ساختمانها –
فعاليتهای تحقيقاتي
مركز تحقيقات دانشگاه و
 1395/03/31تا سال 1400
مشترک بين اعضای
موسسه آسورستارو ايتاليا
هيأت علمي و دانشجويان
هر دو دانشگاه – تبادل در
زمينههای علمي ،تجربيات
تكنولوژيكي و امكانات و...

قرارداد مشترک همكاری
ميان وزارت علوم،
موسسه تبادالت
1395/04/05
تحقيقات و فناوریو
4
آكادميک آلمان
موسسه تبادالت آكادميک
)(DAAD
آلمان)(DAAD
تفاهم نامه همكاری
دانشگاه هنر اسالمي
1395
دانشگاه ساپيينزا رم ايتاليا
 5تبريز و دانشگاه ساپيينزا
رم ايتاليا
توافق نامه اجرايي قرار
داد جامع همكاری
ميان دانشگاه ساپينزا
رم (ايتاليا) و دانشگاه
هنر اسالمي تبريز -
1395
بخش برنامهريزی ،دانشگاه ساپيينزا رم ايتاليا
6
طراحي و تكنولوژی
دانشگاه ساپينزا رم و
دانشكده طراحي
اسالمي دانشگاه هنر
اسالمي تبريز
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تاريخ اتمام

شرح تفاهم نامه

ادامه دارد

اعزام دانشجويان دكتری
برای استفاده از دوره های
 9-6ماهه به كشور آلمان

ادامه دارد

همكاری در زمينه های
معماری و مرمت ،باستان
شناسي و هنر؛ تبادل
استاد و دانشجو و...

5

همكاری آموزشي و علمي
در زمينههای طراحي
محصول ،طراحي مجازی
و چند رسانه ای ،باال بردن
سطح ئميراث فرهنگي و
تاريخي ،طراحي نمايشگاه،
طراحي داخلي و طراحي
فضاهای عمومي

كيفیت ژپوهش
 -2کیفیت پژوهش

گروه

رديف
1
2
3

طرح پژوهشي

4
5
6
7

پايان
نامهها

8
9
10

مقاالت

11
12
13
14

1394

عنوان شاخص
تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده(داخلي)
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده (داخلي)
تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده (داخلي)
بودجه پژوهشي تخصيص يافته دانشگاه
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
تعداد اعضاء هيئت علمي
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده كاربردی(خارجي)
تعداد اعضاء هيئت علمي
اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی(خارجي)
تعداد مجری و همكاران طرح
درآمد باالسری دانشگاه از محل قراردادهای كاربردی(خارجي)
اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی(خارجي)
تعداد مقاالت مستخرج از پايان نامه های تحصيالت تكميلي
تعداد كل پايان نامه های تحصيالت تكميلي دفاع شده
تعداد مقاالت چاپ شده علمي–پژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي()JCR-WOS-Scopus
تعداد اعضاء هيئت علمي
تعداد مقاالت علمي–پژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي توسط اعضاء استاديار و به باال
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد مقاالت علمي–پژوهشي نمايه دار چاپ شده با مشاركت دانشجويان تحصيالت تكميلي
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي ()JCR-WOS-Scopus
تعداد اعضاء هئيت علمي
تعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي ( )JCR-WOS-Scopusتوسط اعضاء استاديار و به باال
تعداد اعضاء هئيت علمي استاديار و به باال

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

مقدار عددي
3
6
405،330،362
3
405،330،362
6،380،000،000
6
85
6
85
2،805،320،246
10
219،667،619
2،805،320،246
5
62
63
85
33
34
16
34
489
34
9
85
8
34

1393
نتیجه

= 0.50
= 135،110،121
= %6.35
= 0.07
= 0.07
= 280،532،025
= %7.83
= 0.08
= 0.74
= 0.97
= 0.47
= 14.38
= 0.11
= 0.24

مقدار عددي
0
4
274،781،105
0
274،781،105
6،196،000،000
4
84
4
84
1،748،534،442
21
111،343،292
1،748،534،442
3
78
54
84
36
25
13
25
808
25
26
84
19
25

نتیجه
= 0
= 0
= %4.43
= 0.05
= 0.05
= 83،263،545
= %6.37
= 0.04
= 0.64
= 1.44
= 0.52
= 32.32
= 0.31
= 0.76

گروه

رديف
1
2
3

طرح پژوهشي

4
5
6
7

پايان
نامهها

8
9
10

مقاالت

11
12
13
14

1392

عنوان شاخص
تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده(داخلي)
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده (داخلي)
تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده (داخلي)
بودجه پژوهشي تخصيص يافته دانشگاه
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
تعداد اعضاء هيئت علمي
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده كاربردی(خارجي)
تعداد اعضاء هيئت علمي
اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی(خارجي)
تعداد مجری و همكاران طرح
درآمد باالسری دانشگاه از محل قراردادهای كاربردی(خارجي)
اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی(خارجي)
تعداد مقاالت مستخرج از پايان نامه های تحصيالت تكميلي
تعداد كل پايان نامه های تحصيالت تكميلي دفاع شده
تعداد مقاالت چاپ شده علمي–پژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي()JCR-WOS-Scopus
تعداد اعضاء هيئت علمي
تعداد مقاالت علمي–پژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي توسط اعضاء استاديار و به باال
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد مقاالت علمي–پژوهشي نمايه دار چاپ شده با مشاركت دانشجويان تحصيالت تكميلي
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي ()JCR-WOS-Scopus
تعداد اعضاء هئيت علمي
تعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي ( )JCR-WOS-Scopusتوسط اعضاء استاديار و به باال
تعداد اعضاء هئيت علمي استاديار و به باال

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

مقدار عددي
0
8
657،800،381
0
657،800،381
6،183،608،000
8
85
8
85
584،169،444
9
26،054،722
584169444
1
92
41
85
25
24
9
24
585
24
3
85
3
24

1391
نتیجه

= 0
= 0
= %10.64
= 0.09
= 0.09
= 64،907،716
= %4.46
= 0.01
= 0.48
= 1.04
= 0.375
= 24.375
= 0.04
= 0.13

مقدار عددي
0
4
188،307،666
0
188،307،666
3،500،000،000
4
73
4
73
37،916،667
6
1،895،833
37916667
1
73
21
73
11
14
3
14
507
14
7
73
3
14

نتیجه
= 0
= 0
= %5.38
= 0.05
= 0.05
= 6،319،445
= %5
= 0.01
= 0.29
= 0.79
= 0.214285714
= 36.21428571
= 0.10
= 0.21

گروه

رديف
1
2
3

طرح پژوهشي

4
5
6
7

پايان
نامهها

8
9
10

مقاالت

11
12
13
14

1390

عنوان شاخص
تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده(داخلي)
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده (داخلي)
تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده (داخلي)
بودجه پژوهشي تخصيص يافته دانشگاه
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
تعداد اعضاء هيئت علمي
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده كاربردی(خارجي)
تعداد اعضاء هيئت علمي
اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی(خارجي)
تعداد مجری و همكاران طرح
درآمد باالسری دانشگاه از محل قراردادهای كاربردی(خارجي)
اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی(خارجي)
تعداد مقاالت مستخرج از پايان نامه های تحصيالت تكميلي
تعداد كل پايان نامه های تحصيالت تكميلي دفاع شده
تعداد مقاالت چاپ شده علمي–پژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي()JCR-WOS-Scopus
تعداد اعضاء هيئت علمي
تعداد مقاالت علمي–پژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي توسط اعضاء استاديار و به باال
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد مقاالت علمي–پژوهشي نمايه دار چاپ شده با مشاركت دانشجويان تحصيالت تكميلي
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي ()JCR-WOS-Scopus
تعداد اعضاء هئيت علمي
تعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي ( )JCR-WOS-Scopusتوسط اعضاء استاديار و به باال
تعداد اعضاء هئيت علمي استاديار و به باال

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

مقدار عددي
1
1
50،000،000
1
50،000،000
5،000،000،000
1
47
1
47
971،043،341
6
48،552،167
971043341
0
76
19
47
9
14
5
14
331
14
7
47
6
14

1389
نتیجه

= 1
= 50،000،000
= %1.00
= 0.02
= 0.02
= 161،840،557
= %5
= 0
= 0.40
= 0.64
= 0.357142857
= 23.64285714
= 0.15
= 0.43

مقدار عددي
0
5
226،899،496
0
226،899،496
1،600،000،000
5
63
5
63
134،174،000
6
6،708،700
134174000
0
40
15
63
8
12
3
12
237
12
4
63
3
12

نتیجه
= 0
= 0
= %14.18
= 0.08
= 0.08
= 22،362،333
= %5
= 0
= 0.24
= 0.67
= 0.25
= 19.75
= 0.06
= 0.25

گروه

رديف
1
2
3

طرح پژوهشي

4
5
6
7

پايان
نامهها

8
9
10

مقاالت

11
12
13
14

1388

عنوان شاخص
تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده(داخلي)
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده (داخلي)
تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده (داخلي)
بودجه پژوهشي تخصيص يافته دانشگاه
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
تعداد اعضاء هيئت علمي
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده كاربردی(خارجي)
تعداد اعضاء هيئت علمي
اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی(خارجي)
تعداد مجری و همكاران طرح
درآمد باالسری دانشگاه از محل قراردادهای كاربردی(خارجي)
اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی(خارجي)
تعداد مقاالت مستخرج از پايان نامه های تحصيالت تكميلي
تعداد كل پايان نامه های تحصيالت تكميلي دفاع شده
تعداد مقاالت چاپ شده علمي–پژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي()JCR-WOS-Scopus
تعداد اعضاء هيئت علمي
تعداد مقاالت علمي–پژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي توسط اعضاء استاديار و به باال
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد مقاالت علمي–پژوهشي نمايه دار چاپ شده با مشاركت دانشجويان تحصيالت تكميلي
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي ()JCR-WOS-Scopus
تعداد اعضاء هئيت علمي
تعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي ( )JCR-WOS-Scopusتوسط اعضاء استاديار و به باال
تعداد اعضاء هئيت علمي استاديار و به باال

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

مقدار عددي
0
3
149،810،060
0
149،810،060
3،254،000،000
3
44
3
44
181،460،000
4
9،073،000
181460000
0
24
7
44
3
9
2
9
94
9
0
44
1
9

1387
نتیجه

= 0
= 0
= %4.60
= 0.07
= 0.07
= 45،365،000
= %5
= 0
= 0.16
= 0.33
= 0.222222222
= 10.44444444
= 0
= 0.11

مقدار عددي
0
1
49،715،700
0
49،715،700
835،600،000
1
29
1
29
191،100،000
4
10،110،000
191100000
0
28
1
29
1
6
0
6
0
6
0
29
1
6

نتیجه
= 0
= 0
= %5.95
= 0.03
= 0.03
= 47،775،000
= %5.29
= 0
= 0.03
= 0.17
= 0
= 0
= 0
= 0.17

روه

رديف
1
2
3

طرح پژوهشي

4
5
6
7

پايان
نامهها

8
9
10

مقاالت

11
12
13
14

1386

عنوان شاخص
تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده(داخلي)
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده (داخلي)
تعداد مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
اعتبار ريالي هزينه شده بابت قرارداد طرحهای پژوهشي تمام شده (داخلي)
بودجه پژوهشي تخصيص يافته دانشگاه
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده (داخلي)
تعداد اعضاء هيئت علمي
تعداد طرح های پژوهشي تمام شده كاربردی(خارجي)
تعداد اعضاء هيئت علمي
اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی(خارجي)
تعداد مجری و همكاران طرح
درآمد باالسری دانشگاه از محل قراردادهای كاربردی(خارجي)
اعتبار ريالي جذب شده از بابت قراردادهای كاربردی(خارجي)
تعداد مقاالت مستخرج از پايان نامه های تحصيالت تكميلي
تعداد كل پايان نامه های تحصيالت تكميلي دفاع شده
تعداد مقاالت چاپ شده علمي–پژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي()JCR-WOS-Scopus
تعداد اعضاء هيئت علمي
تعداد مقاالت علمي–پژوهشي و مقاالت نمايه دار بين المللي توسط اعضاء استاديار و به باال
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد مقاالت علمي–پژوهشي نمايه دار چاپ شده با مشاركت دانشجويان تحصيالت تكميلي
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي
تعداد اعضاء هيئت علمي استاديار و به باال
تعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي ()JCR-WOS-Scopus
تعداد اعضاء هئيت علمي
تعداد مقاالت چاپ شده با نمايه بين المللي ( )JCR-WOS-Scopusتوسط اعضاء استاديار و به باال
تعداد اعضاء هئيت علمي استاديار و به باال

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

مقدار عددي
0
1
35،000،000
0
35،000،000
3،650،000،000
1
21
1
21
14،250،000
25
1،425،000
14250000
0
14
2
21
2
5
0
5
0
5
1
21
1
5

1385
نتیجه

= 0
= 0
= %0.96
= 0.05
= 0.05
= 570،000
= %10
= 0
= 0.10
= 0.4
= 0
= 0
= 0.05
= 0.2

مقدار عددي
0
2
76،470،000
0
76،470،000
1،787،175،000
2
26
2
26
100،800،000
25
10،080،000
100800000
0
0
4
26
3
4
0
4
0
4
0
26
0
4

نتیجه
= 0
= 0
= %4.28
= 0.08
= 0.08
= 4،032،000
= %10
= 0
= 0.15
= 0.75
= 0
= 0
= 0
= 0

شناسناهم علمي دااگشنه
 -3پژوهشگران نمونه دانشگاه
سال

نام و نام خانوادگي

سال

نام و نام خانوادگي

1386

دكتر
مينو قره بگلو

1391

دكتر
مسعود باقرزاده كثيری

1387

دكتر
محمدتقي پيربابائي

1392

دكتر
بهرام آجورلو

1388

دكتر
علي وندشعاری

1393

دكتر
مينو قره بگلو

1389

دكتر
مازيار آصفي

1394

دكتر
احد نژادابراهيمي

1390

دكتر
مهدی محمدزاده

1395

دكتر
مازيار آصفي
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 -4افتخارات کسب شده دانشگاه

کسب رتبه اول در رتبهبندي دانشگاهها و موسسات پژوهشي ايران توسط  ISCدر سال 1394
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شناسناهم علمي
دادکشنه معماری و شهرسازی
()1378 -1395

شناسنامه علمي دانشکده معماري و شهرسازي

شناسناهم علمي دادکشنه معماری و شهرسازی
 -1لیست اعضاء هیأت علمي
(لیست اعضا به ترتیب حروف الفبا ميباشد)

رتبه علمي

نام و نام خانوادگي

رتبه علمي

نام و نام خانوادگي

استاديار

آخوندی فرهاد

مربي

صدریكيا سميه

دانشیار

آصفي مازيار

استاديار

غفاری عباس

استاديار

باللي اسكويي آزيتا

استاديار

قره بگلو مينو

مربي

بنيهاشمي محمدعلي

استاديار

مدقالچي ليال

مربي

بيتي حامد

مربي

ملكي گاوگاني آيدا

مربي

پورجواداصل باقر

استاديار

ميرغالمي مرتضي

دانشیار

پيربابايي محمدتقي

مربي

نارنگي مهدی

استاديار

حق پرست فرزين

استاديار

نژادابراهيمي احد

مربي

روشن مجتبي

استاديار

وحيد وحدت طلب مسعود

استاديار

شهبازی ياسر

استاديار

هاشمپور پريسا
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 -2همایشهاي برگزار شده

عنوان همايش:
بناهاي تاريخي هويت ماندگار

عنوان همايش:
اولین همايش معماري و شهرسازي
اسالمي (مفاهیم و نظريه ها)

سطح برگزاری :ملي

سطح برگزاری :ملي

تاريخ برگزاری1386/01/29 :

تاريخ برگزاری1390/02/21 :

عنوان همايش:
عنوان نشست:
رويکردهاي نوين حفاظت و بهرهبرداري درسهايي از زلزله ارسباران ،امداد و
بازسازي پس از زلزله
از خانههاي تاريخي تبريز

198

سطح برگزاری :ملي

سطح برگزاری :منطقهاي

تاريخ برگزاری1391 /03/25 :

تاريخ برگزاری1391/09/07 :

شناسناهم علمي دادکشنه معماری و شهرسازی

عنوان همايش:
عنوان نشست:
نشست تخصصي معماري معاصر ايران و دومین همايش ملي معماري و شهرسازي
اسالمي (از نظريه تا کاربرد در دنیاي معاصر)
ژاپن

سطح برگزاری :ملي

سطح برگزاری :ملي

تاريخ برگزاری1392/08/14 :

تاريخ برگزاری1392/09/06 :

عنوان همايش:
عنوان همايش:
سمپوزيوم دو روزه مقاومسازي سازههاي نخستین کنفرانس بینالمللي مرمت
معماري و مقاومسازي بناهاي تاريخي
تاريخي (تکنولوژيهاي نوين در مقاومسازي)

سطح برگزاری :بینالمللي داخلي

سطح برگزاری :بینالمللي داخلي

تاريخ برگزاری1395 /03/05 :

تاريخ برگزاری1395/07/24 :

199

.

عنوان سمپوزيوم:
سمپوزيوم و کارگاه روند تحلیل و طراحي
فضاهاي معمارانه شهري

سطح برگزاری :ملي
تاريخ برگزاری1395/08/22 :

200

شناسناهم علمي دادکشنه معماری و شهرسازی
 -3عناوین طرحهاي پژوهشي
 -1-3طرحهاي خارجي (کاربردي)
تمام شده
عنوان طرح
«راه اندازی ( )Web siteپايگاه اطالع رساني موزة مجازی
شهر تبريز شامل نرم افزارهای شبيه سازی شده از آثار و
ابنيه تاريخي اين شهر شامل سه مجموعه صاحب
آباد،مجموعه سيد حمزه و مجموعه مسجد كبود
مطالعه و تهيه طرح جامع گردشگری استان
آذربايجان غربي

مجري طرح

طرف قرارداد

تاريخ پايان

مهندس
فرهاد نوری ذكريا

سازمان مديريت و برنامه
ريزی كشور

1382

دكتر مسعود وحيد
وحدت طلب

سازمان ايرانگردی و
جهانگردی استان آ.غربي

1382

ارائه دروس مختلف در سيستم اينترنت

دكتر عباس غفاری

سازمان مديريت و برنامه
ريزی كشور

1382

راه اندازی ( )Web siteپايگاه اطالع رساني موزة
مجازی شهر تبريز شامل نرم افزارهای شبيه
سازی شده از آثار و ابنيه تاريخي اين شهر شامل
سه مجموعه خانههای دانشكده معماری ،مجموعه
دانشكده هنرهای كاربردی و كاخ شهرداری تبريز

مهندس
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

راه اندازی موزه مجازی آذربايجان

مهندس
فرزاد پوررحيميان

معاونت طرح و توسعه
وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوری

1385

ارزيابي دروني گروه معماری

مهندس
پرديس عليزاده

سازمان سنجش و
آموزش كشور

1385

مهندس
فرزاد پوررحيميان

سازمان مديريت و برنامه
ريزی كشور

1386

دكتر
محمدتقي پيربابايي

بنياد مسكن انقالب
اسالمي استان آ.ش

1387

بررسي نحوه و روندهای آموزش رشته چندرسانه
ای در دانشگاههای متفاوت كشورهای مختلف و
امكان سنجي برای اجرا در ايران
مطالعات نظری و ميداني تعداد  120واحد مسكوني روستايي
در  40روستای استان و ارايه احكام و الزامات طراحي معماری
و ارايه الگوهای غالب در استان آذربايجان شرقي

201

عنوان طرح

مجري طرح

طرح ساماندهي خيابان تربيت تبريز

دكتر
بهادر زماني

طرف قرارداد
سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع
دستي ،گردشگری
استان آ.ش

دكتر
محمدتقي پيربابايي

بنياد مسكن انقالب
اسالمي استان آ.ش

ارزيابي مطالعات و تهيه الگوها و ضوابط و
احكام تكميلي معماری مسكن روستايي
استان آذربايجان شرقي
انجام خدمات مهندسي مشاور مرحله
سوم(نظارت عاليه و مقيم) مرمت و بهسازی
يادمان مقبره الشعرا و توسعه شمالي
نظارت مشاور مادر بر نحوه اجرای طرح
ويژه مسكن روستايي
آموزش ساكنين محالت سكونتگاههای غير رسمي
و بافتهای فرسوده شهری به تعداد  30مورد

202

دكتر
فرزين حق پرست
دكتر محمد باقری
دكتر
احد نژادابراهيمي

مطالعات مرمت پل دختر ميانه

دكتر
احد نژادابراهيمي

مطالعات مرمت بقعه شيخ شهاب الدين اهری

دكتر
احد نژادابراهيمي

مطالعه و برررسي الگوهای طراحي مدارس مقطع
متوسطه شهر تبريز و طراحي  18كالس مقطع
متوسطه(دوره دوم) در محوطه باغ اخوان(خانه
تاريخي كالنتری) در شهر تبريز

دكتر
مينو قرهبگلو

مطالعات طرح محتوايي و ارايه مطالعات اوليه مرتبط
با معماری داخلي موزه فرش

دكتر
مازيار آصفي

طرح راهبردی مديريت حفاظت و ساماندهي ميراث
جهاني مجموعه بازار تاريخي تبريز

دكتر
مرتضي ميرغالمي

اداره كل فرهنگ و
ارشاد اسالمي استان
آ.ش
بنياد مسكن انقالب
اسالمي استان آ.ش
اداره كل راه و
شهرسازی استان آ.ش
سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگری
استان آ.ش
سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگری
استان آ.ش
سازمان نوسازی
مدارس استان آ.ش
سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگری
استان آ.ش
سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع
دستي ،گردشگری
استان آ.ش

تاريخ پايان
1388

1388

1390
1391
1394

1394

1394

1394

1394

1395

شناسناهم علمي دادکشنه معماری و شهرسازی
در حال اجرا
عنوان طرح

مجري طرح

طرف قرارداد

تاريخ شروع

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

دكتر مرتضي
ميرغالمي

صندوق حمايت از
پژوهشگران و فناوران
كشور

1392

طرح احداث باغ موزه آذربايجان شرقي

دكتر آزيتا باللي
اسكويي

سازمان پاركها و فضای
سبز شهرداری تبريز

1393

مطالعات معماری داخلي و تهيه طراحي معماری
داخلي موزه فرش تبريز

دكتر مازيار آصفي

سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي ،گردشگری
آذربايجان

1394

طرح عملياتي و اجرايي كنترل صدا در
ساختمانهای اتاق كنترل بنزينسازی و آزمايشگاه
پااليشگاه تبريز

دكتر عباس غفاری

شركت پااليش نفت تبريز

1395
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 -2-3طرحهاي پژوهشي داخلي
تمام شده

بررسي معماری معاصر تبريز ت بناهای مهم مذهبي (مساجد)
معرفي  15بنای مهم

مجري طرح
مهندس
محمدرضا شيرازی
دكتر مسعود وحيد
وحدت طلب

عوامل طبيعي موثر در استقرار شهر پايدارتاريخي تبريز

پريسا هاشم پور

طرف قرارداد
دانشگاه هنر
اسالمي تبريز
دانشگاه هنر
اسالمي تبريز
دانشگاه هنر
اسالمي تبريز
دانشگاه هنر
اسالمي تبريز
دانشگاه هنر
اسالمي تبريز
دانشگاه هنر
اسالمي تبريز
دانشگاه هنر
اسالمي تبريز

عنوان طرح

دكتر احد
نژادابراهيمي

دانشگاه هنر
اسالمي تبريز

مهندس مهدی
نارنگي

دانشگاه هنر
اسالمي تبريز
دانشگاه هنر
اسالمي تبريز
دانشگاه هنر
اسالمي تبريز
دانشگاه هنر
اسالمي تبريز

گونه شناسايي مسكن تبريز

ارزيابي  -مقايسه و طراحي وب سايت جديد دانشگاه
هنر اسالمي تبريز
مطالعه و ارزيابي چگونگي مقاوم سازی ساختمان كتابخانه
مركزی و مركز كامپيوتر دانشگاه هنر اسالمي تبريز
شناخت شكل گيری و ساخت كارخانه های صنعتي در دوره
پهلوی اول درتبريز
ارزيابي حس مكان در مجتمع های مسكوني معاصر ،مورد
پژوهي در شهر جديد سهند
طرح مطالعات و پژوهش برای ارائه الگوی طرح مرمت و
بازسازی خانه های تاريخي تبريز (مطالعه موردی خانه
تاريخي صدقياني)
ارزيابي و مستند نگاری فعاليتهای مرمت و احيای مجموعه
كارخانه چرمسازی خسروی
رفتارآينه كاری بر كيفيت وضوح گفتار در ابنيه مذهبي نمونه
موردی :مقبره سيد حمزه تبريز
ارزيابي تأثير فناوری های ديجيتال در آموزش طراحي
معماری
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سطح برگزاری :منطقهاي

تاريخ برگزاری1384 02/20 :

تاريخ برگزاری1385/08/09 :

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی اسالمي

عنوان نشست:
عنوان همايش:
همايش ملي راهکارهاي توسعه صنايع دستي سلسله نشستهاي تخصصي نظريه و نقد در
حوزه هنرهاي اسالمي
ايران

سطح برگزاری :ملي

سطح برگزاری :ملي

تاريخ برگزاری1387/03/19 :

تاريخ برگزاری1389/03/03 :

عنوان همايش:
فرهنگ و هنر قاجار در تبريز

عنوان همايش:
تجلي عرفان در هنرهاي اسالمي

سطح برگزاری :ملي

سطح برگزاری :ملي

تاريخ برگزاری1389 /03/05 :

تاريخ برگزاری1391/03/03 :
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عنوان همايش:
هنرهاي آئیني عاشورايي

سطح برگزاری :ملي
تاريخ برگزاری1391/09/12 :

سطح برگزاری :ملي
تاريخ برگزاری1391/12/08 :

عنوان كنگره:
کنگره بینالمللي هنرهاي اسالمي و
صنايع دستي جهان اسالم

عنوان جشنواره:
دومین جشنواره بینالمللي خالقیت و نوآوري تبريز
در حوزه هنرهاي اسالمي و صنايع دستي

سطح برگزاری :بینالمللي داخلي

سطح برگزاری :بینالمللي داخلي

تاريخ برگزاری1392 /02/18 :
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عنوان همايش:
همايش ملي هنرهاي آئیني در ايران

تاريخ برگزاری1394/02/19 :

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی اسالمي

عنوان سمپوزيوم:
سمپوزيوم ملي سرديسهاي شهداي
انقالب

سطح برگزاری :ملي
تاريخ برگزاری1395/06/23 :
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 -3عناوین طرحهاي پژوهشي
 -1-3طرحهاي خارجي (کاربردي)
تمام شده
عنوان طرح

مجري طرح

طرف قرارداد

تاريخ پايان

مطالعه و مستندنگاری و طبقه بندی موضوعي نقاشيهای ديواری
خانههای قاجاری تبريز

رحيم چرخي

سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگری
آ.شرقي

1395

 -2-3طرحهاي پژوهشي داخلي
تمام شده
عنوان طرح

مجري طرح

طرف قرارداد

تاريخ پايان

تطبيق ديوار نگارة خانه بهنام تبريز با دوره زند و قاجار

رحيم چرخي

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1380

تبيين اصول نقاشي ديواری و توسعه كيفي آن در تبريز

فرنوش
شميلي

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1389

مطالعه ويژگيهای بصری حروف در خط نستعليق

امير فريد گل
سفيدی

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1391

بررسي الگوها و شاخصهای ارزشيابي آثار بديع هنری

مهدی
محمدزاده

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1393

مطالعه و تحقيق آزمايشگاهي و حفظ و مرمت ديوارنگارههای آزارهها
و سر طاقچههای طنبي بزرگ و آرازههای طنبي كوچک و
نقاشيهای ديواری خانه نيكدل تبريز

رحيم چرخي

شهرداری تاريخي
منطقه  8تبريز

1393

مستندنگاری ارسي های استان آذربايجان شرقي

محمد
مدهوشياننژاد

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1393

ساخت و احياء نقاشي مينای زرين فام ،روی شيشه

سيد محمد
ميرشفيعي

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1394

همگامي شعر و نقاشي در دوره تيموری با تاكيد بر نگارههای
شيخ صنعان

مهدی
محمدزاده

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1395

در حال اجرا
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عنوان طرح

مجري طرح

طرف قرارداد

تاريخ شروع

مستند نگاری و طبقه بندی موضوعي نقاشيهای ديواری بناهای
قاجار تبريز

رحيم چرخي

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1394

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی اسالمي
 -4مقاالت ارائه شده در نشریات معتبر داخلي و خارجي
عنوان مقاله

عنوان نشريه

تاريخ

آرمانگرايي و مكتب تبريز
تصوير در اسالم

ماهنامه فرهنگستان هنر
ماهنامه كتاب ماه

1384
1385

تحليل عناصر تصويری برپايه رويكرد نشانه شناسي

فصلنامه علمي
پژوهشي سه عالمه
گلستان هنر

1385

علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي

رنگ در بي رنگي :بررسي و كاربرد رنگ و رنگ
آميزی در نگارگری سنتي ايران
جايگاه و تاثير كتيبه ،در نگاره های شاهنامه بايسنغری

ماهنامه كتاب
ماه (هنر)
نگره

1388

داخلي

1389

بررسي تطبيقي صور نجومي در نسخه صورالكواكب و
آثار فلزی سده های پنجم تا هفتم هجری
بررسي يک اثر از سلطان محمد(بارگاه كيومرث)

نگره

1389

كتاب ماه هنر

1389

علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي
داخلي

هنرهای صناعي ايران در سفرنامه های فرانسويان

گنجينه

1389

جايگاه خط منحني در نقوش ايراني
صندوق های چوبي مقابر گنجينه هنرهای چوبي ايران

هنرهای زيبا-
هنرهای تجسمي
گنجينه

1390
1390

علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي
داخلي

امير فريد
گلسفيدی
مژگان خيرالهي

قنديل مثالي از نوراالنوار در هنر اسالمي

گنجينه

1390

داخلي

كريم ميرزائي

نقد شمايل شناسانه و كاربرد آن در حوزه نقاشي
مذهبي عصر قاجار

نقد نامه كتاب
تخصصي شماره 1
در حوزه پژوهش و
نقد هنر

1390

داخلي

مهدی محمدزاده

Le Chiisme et L'image

lugman

1390

داخلي

مهدی محمدزاده

1391

داخلي

امير فريد
گلسفيدی

نشانهای مصور و تقديس قدرت در عصر قاجار

بررسي نگاره جشن سده(اثر سلطان محمد)
تالشهای دوران قاجار برای توليد شيشه در ايران
قفل های فوالدی با مكانيزم تركيبي در قفل
سازی سنتي ايران
نمادهای عرفاني در تزئينات چوبي مسجد مالرستم مراغه
آيين فتوت و نظام آموزشي هنرها و صنايع در ايران

ماهنامه كتاب ماه
هنر
مطالعات تاريخ
فرهنگي
مجله تاريخ علم
ماهنامه كتاب ماه
هنر
دوفصللنامه علمي-
ترويجي پژوهش
هنر

1386

1391
1391

رتبه
نشريه
داخلي
داخلي

علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي

مولفین
فرنوش شميلي
مهدی محمدزاده
فرنوش شميلي
مهدی محمدزاده
امير فريد
گلسفيدی
امير فريد
گلسفيدی
مهدی محمدزاده
امير فريد
گلسفيدی
مهدی محمدزاده

آرزو خانپور
مهدی محمدزاده

1391

داخلي

مهدی محمدزاده

1391

علمي -
ترويجي

فرنوش شميلي
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عنوان مقاله

عنوان نشريه

تاريخ

نقدی بر كتاب هشتمين دو ساالنۀ ملي نگارگری ايراني

كتاب ماه هنر

1391

بررسي و تحليل شمايل شناسانه نگاره «كشته شدن
شيده به دست كيخسرو»
بحثي در تاريخ گذاری رسائل اخوان الصفا نقد نقد عباسي
همداني به تاريخ گذاری پا كازانووا بر رسائل اخوان الصفا
تبيين اصول و تو سعه نقاشي های ديواری تبريز
قابليتها و مزيتهای هنر ارسي سازی در طراحي و
ساخت پاراوان
مناسبات اسطوره و هنر در تفكر ارنست كاسيرر،
والتربنيامين و تئودر آدورئو
تجلي تفكرات شيعي در نوشتار انگشترهای عصر قاجار
رابطه پيشاني( سرلوح) چليپا ،با متن در آثار ميرعماد
تجزيه و تحليل تزئينات فلزی درب ورودی مدرسه
چهارباغ اصفهان
مهر و محراب بر گستره قالي
بررسي موضوعي آرايه ها و نقش مايه ها در اشيای
فوالدی عصر قاجار
آموزش هنر سفالگری و تاثير آن در خالقيت
دانش آموزان ابتدايي
اصل شخصيت محوری در داستان و نگاره ابراهيم در آتش
كاربرد سنگ فيروزه در زيورآالت ايراني

بررسي روند آموزش دانشگاهي جواهر و زيورآالت در ايران
تزيينات گچ بری و آيينه كاری عمارت باغ رحيم
آباد بيرجند
برخي مباني نظری و زيرساخت های فكری
در شناخت فرش
سخني در پيدايش نستعليق
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رتبه
نشريه
داخلي

مولفین
ولي جوادی آذر
امير فريدگلسفيدی
امير فريد
گلسفيدی
حجت اله عسگری
الموتي
فرنوش شميلي

نگره

1391

تاريخ نگری و تاريخ
نگاری
دو فصلنامه پژوهش
هنر
دو فصلنامه پژوهش
هنر
هنرهای زيبا-
هنرهای تجسمي
فصلنامه علمي-
پژوهشي نگره
ماهنامه كتاب ماه
هنر
دو فصلنامه پژوهش
هنر
دو فصلنامه پژوهش
هنر

1392

علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي
داخلي

1392

داخلي

1392

علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي
داخلي

1392

داخلي

1392

داخلي

1392

علمي -
پژوهشي

مهدی محمدزاده

1392

داخلي

مهدی محمدزاده

1392

علمي-
تخصصي

رويا رضاپور مقدم
مهدی محمدزاده

1392

علمي-
تخصصي

اكرم محمدی زاده

1392

علمي-
تخصصي

آرزو خانپور

1392

علمي -
پژوهشي

آرزو پايدارفرد

1392

داخلي

عبداله ميرزائي

1392

داخلي

امير فريد گل سفيدی

جلوه هنر
دوفصلنامه هنرهای
كاربردی
فصلنامه هنرهای
سنتي -اسالمي
فصلنامه علمي،
آموزشي و پژوهشي
پژوهش هنر
فصلنامه علمي،
آموزشي و پژوهشي
پژوهش هنر
نگره
ماهنامه كتاب ماه
هنر
ماهنامه كتاب ماه هنر

1392

1392
1392

سارا اسدفلسفي زاده
مهدی محمدزاده
حجت اله عسگری
الموتي
اكرم محمدی زاده
امير فريد
گلسفيدی
مهدی محمدزاده
كريم ميرزائي
مهدی محمدزاده

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی اسالمي
عنوان مقاله

عنوان نشريه

تاريخ

هنرپوهي در برگزيده قرآن كريم به خط و
كتابت عليرضا عباسي
چوتاشي در مازندران

ماهنامه كتاب ماه
هنر
ماهنامه كتاب ماه
هنر
جلوه هنر

1392

رتبه
نشريه
داخلي

1392

داخلي

1392

ماهنامه كتاب ماه
هنر
ماهنامه كتاب ماه
هنر
نگارينه هنر اسالمي

1393

علمي -
ترويجي
داخلي

1393

داخلي

1393

نگارينه هنر اسالمي

1393

علمي-
تخصصي
علمي-
تخصصي

معرفي و بررسي انواع روش های تهيه نقشه فرش در تبريز
زيبا شناسي خط در مسجد جامع اصفهان
خوانش اسطوره ای -آييني مد با تكيه بر اساطير
مربوط به گردش سال در ايران
زيبايي شناسي كاركرد نور در تذهيبهای قرآني ( با
تاكيد بر مباني حكمت نوريه سهروردی)
تناسب ،زيبايي و هندسه نهان در نقوش سفال نوع آقكند
تاملي بر پرچمهای حاوی نوشتار ديني در نگارگری و
نقاشي قهوه خانهای
نشانهای مذهبي در پرچمهای كشورهای اسالمي

بررسي طرح و نقش در پرچمهای فراملي
تجلي اسماء الحسني در قاليچههای محرابي عصر صفوی
بررسي نقوش و تكنيک ساخت سفال نقش كنده آق كند
نقش آموزش عالي در كارآفريني و اشتغال زنان در
حوزه شيشهگری سنتي
جايگاه مراكز كارآفريني دانشگاههای هنری در جهت
اشتغال دانشجويان
تبريز موالنا ،تبريز جان

مطالعه و بررسي ديوارنگارههای تاريخي تبريز (دوره قاجار)

فصلنامه علمي،
آموزشي و پژوهشي
پژوهش هنر
فصلنامه علمي،
آموزشي و پژوهشي
پژوهش هنر
فصلنامه علمي،
آموزشي و پژوهشي
پژوهش هنر
گلجام
مطالعات هنر
اسالمي
فصلنامه علمي،
آموزشي و پژوهشي
پژوهش هنر
فصلنامه علمي،
آموزشي و پژوهشي
پژوهش هنر
فصلنامه علمي،
آموزشي و پژوهشي
پژوهش هنر
فصلنامه علمي،
آموزشي و پژوهشي
پژوهش هنر

مولفین
امير فريد گل
سفيدی
محمد مدهوشيان
نژاد
عبداله ميرزائي
امير فريد گل
سفيدی
پروين بابايي
آرزو پايدارفرد
مهدی محمدزاده
عاطفه فاضل

1393

علمي-
تخصصي

هادی بابائي فالح

1393

علمي-
تخصصي

مهدی محمدزاده

1393

علمي-
تخصصي

1393
1393

علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي

شكيبا شريفيان
درچه
مهدی محمدزاده
عبداله ميرزائي
محمدتقي پيربابايي
عاطفه فاضل
مهدی محمدزاده

1393

علمي-
تخصصي

آرزو خانپور

1393

علمي-
تخصصي

اكرم محمدی زاده

1393

علمي-
تخصصي

حميده حرمتي
آرزو خانپور

1393

علمي-
تخصصي

مهدی محمدزاده
رحيم چرخي
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عنوان مقاله

عنوان نشريه

تاريخ

طبيعتنگاری در مكتب نگارگری تركمانان تبريز

1393

فصلنامه علمي،
آموزشي و پژوهشي
پژوهش هنر
چيدمان

1393

A Glance at Iranian Traditional Art Education
)History (Referring to Old Texts and Documents

International
Journal of Arts

1393

اول و آخر تويي ما در ميان

فصلنامه نقد كتاب هنر

1393

علمي-
تخصصي
بينالمللي
خارجي
داخلي

ندا سيفي
مهدی محمدزاده
پروين بابايي

برخي مباني نظری و زير ساخت های فكری در
شناخت فرش
مطالعه ميتوسي يک روايت براساس الگوی نورتروپ فرای

فصلنامه نقد كتاب هنر

1393

داخلي

عبداله ميرزائي

نقدنامه هنر

1393

نقش صنايع دستي در توسعه گردشگری ايران با
مطالعه موردی برفرش ايراني

فصلنامه علمي،
آموزشي ،پژوهشي
پژوهش هنر
نشريه هنرهای زيبا-
هنرهای تجسمي
نشريه هنرهای زيبا-
هنرهای تجسمي

1393

علمي-
تخصصي
علمي-
تخصصي

ندا سيفي

1394

علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي

واردات شيشه در دوره قاجار

پژوهش نامه تاريخ
اجتماعي و اقتصادی
فصلنامه مطالعات
ملي
نگره

1394

علمي -
ترويجي
علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي

1394

علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي

موسيقي فرش

روايت شاهنامه برجام سفالين بيژن و منيژه
ساخت لعاب زرين فام ايراني براساس
كتاب«جواهر نامه نظامي»

طراحي لباس ملي با الهام از پوشاک سنتي مردم
خراسان جنوبي
تاثير شاهنامه طهماسبي در سنت شاهنامه نگاری عثماني

1394

1394
1394

بررسي تزئينات وابسته به معماری خانه و حسينيه
آراسته در بيرجند(دوره قاجاريه و پهلوی اول)

فصلنامه مطالعات
فرهنگي-اجتماعي
خراسان
باغ نظر

مطالعه تطبيقي روايت شيخ صنعان در منطقالطير
عطار و نگارگری تيموری

دو فصلنامه علمي
پژوهشي مطالعات
هنر اسالمي

1394

سفالهای ايراني عصر صفوی از ديدگاه مسافران خارجي

گنجينه

1394

بررسي نقوش سكههای ارتقيان ماردين

فصلنامه نقد كتاب

1394

تحليل جريانهای هنری نقاشي معاصر ازبكستان

230

رتبه
نشريه
علمي-
تخصصي

مولفین

1394

علمي-
تخصصي
داخلي

مهدی محمدزاده

آرزو پايدارفرد

آرزو خانپور
الله آهني
عاطفه فاضل
سيد محمد
ميرشفيعي
مهدی محمدزاده
آرزو خانپور
آرزو پايدارفرد
مهدی محمدزاده
آرزو پايدارفرد

آرزو پايدارفرد
مهدی محمدزاده
مهدی محمدزاده
ويدا قاسمي
مهدی محمدزاده
پروين بابايي

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی اسالمي
عنوان مقاله

عنوان نشريه

تاريخ

فنشناسي و ساخت مينای زرين فام شيشه ،براساس
فرمولهای كتاب جواهرنامه نظامي

پژوهه باستان
سنجي

1394

مطالعه تطبيقي نقوش آبگينه دوران سلجوقي ايران با
فاطميان مصر در سده های  5و  6هجری قمری
مطالعه ساخت لعاب زرين فام بر اساس اولين فرمول
كتاب جواهر نامه نظامي

دوفصلنامه مطالعات
تطبيقي هنر
علوم و فناوری رنگ

1394
1395

رتبه
نشريه
علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي

مولفین
سيد محمد
ميرشفيعي
مهدی محمدزاده
آرزو خانپور
نعيمه انزابي
سيد محمد
ميرشفيعي
مسعود باقرزاده
كثيری

231

 -5مقاالت ارائه شده در همایشهاي ملي و بینالمللي
تاريخ
1380
1382
1385
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
جمع

بينالمللي داخلي

بينالمللي خارجي

ملي
1
1
5
4
7
4
4
3
4
6
4
7

1
5
2
7

2
4
2

50

19

12

1
2
3

1
1

 -6انتشارات
 -1-6کتب
انتشارات
رديف
1
2
3
4

232

عنوان کتاب

نوع کتاب

پديدآورندگان

تاريخ چاپ

سلطان محمد و مكتب او (مكتب تبريز)

ترجمه

رحيم چرخي

1385

جهان پری معصومي
مجموعه مقاالت همايش «تجلي حسن محمدی در هنر»

تدوين

فرنوش شميلي

1387

مجموعه مقاالت كنگره بينالمللي هنرهای اسالمي و

تدوين

------

1392

صنايع دستي
تصويرگری در اسالم

ترجمه

مهدی محمدزاده

1394

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی اسالمي
 -7کارگاههاي آموزشي برگزار شده
مدرس
علي نعمتي بابای لو

تاريخ برگزاري
1387

عنوان کارگاه
نشست تخصصي مرمت و هنرهای اسالمي

اردشير مجرد تاكستاني

1388

مقصود پاشايي

1389

حجم سازی فلزی

روح اهلل شمسي زاده

1389

نظريه و نقد شمايل شناسانه

دكتر مهدی محمدزاده

1389

طراحي سفال و بازسازی شكلي و فرمي قطعات سفالي

محمد عليزاده سوال

پروپوزال نويسي

دكتر شهريار شكرپور

1389
1390

مهران كاظم پور

1390

دكتر عليرضا اژدری

1390

نظريه و نقد در حوزه هنرهای اسالمي – نقالي

علي عباسي

1390

نظريه و نقد نشانه شناسانه در حوزه هنر اسالمي

دكتر بهمن نامور مطلق

1390

دكتر بابک معين

1390

سفال راكو

اميد قجريان

1390

قلم سازی1

حسن تقي پور وحيد

1390

كريم ميرزائي

1390

دكتر مهدی محمدزاده

1390

تقارن كتابت قرآن كريم و شاهنامه1

دكتر محمد مهدی هراتي

1390

تقارن كتابت قرآن كريم و شاهنامه2

دكتر محمد مهدی هراتي

1390

تقي دوامي

1390

مجيد ضيائي يوسف آباد

1390

دكتر احمد نادعليان

1390

رحيم چرخي

1390

محمد عليزاده سوال

1390

مجيد ضيائي يوسف آباد

1390

تجربه هايي در ساخت كوره های سفالي

عباس اكبری

1390

سفالگری در دوران معاصر

ياسر رجبعلي

1390

سفالگری در دوران معاصر

محسن هراتي

1390

سفالگری در دوران معاصر

عباس اكبری

1390

حجاری سنتي

محمد اوريو

1390

طراحي و ترسيم فني سفال :فرم و نقش2

محمد عليزاده سوال

1390

سنگ تراشي در جيرفت  -حكاكي برنگين زيورآالت از گذشته تا كنون

اكرم محمدی زاده

1390

حكاكي برنگين زيورآالت از گذشته تا كنون

اكرم محمدی زاده

1390

نگارگری ايراني
ساخت بدنه با چرخ سفال گری

كارگاه كاشي
نظريه و نقد در حوزه هنرهای كاربردی

نظريه و نقد در حوزه هنر

شاهنامه مصور فارسي
معرفي يک سند تيموری در حوزه نگارگری و خوشنويسي ايراني

قلم سازی2
ساخت كوره سنتي
بازتاب سنت در هنر معاصر
حل كاری طال
طراحي و ترسيم فني سفال :فرم و نقش1
سفالگری در دوران معاصر

233

مدرس
دكتر مهدی محمدزاده

تاريخ برگزاري
1391

عنوان کارگاه
پروپوزال نويسي برای دانشچويان ارشد

استاد نفيسه خلج

1391

سفالگری در نواحي بومي ايران

فرشته غنوی

1391

سفالگری در نواحي بومي ايران

سارا محمدی

1391

سفالگری در نواحي بومي ايران

اميد قجريان

1391

پوشش كاری سنتي

تقي دوامي

1391

چاپ در سراميک

تقي دوامي

گزارش نشست رويكردهای نوين به شيشه¬گری سنتي

1391

مهرداد شاهميری تفرشي

دوات گری

1391

طراحي و ساخت سقاخانه ی سفالي

مجيد ضيائي يوسف آباد

1391

علي شفائي

1391

كاربرد تكنيک های معاصر در نقاشي ايراني

عليرضا حسيني صدر

1391

ايده يابي و طراحي

دكتر منصور طبيب زاده

1391
1392

مجيد ضيائي يوسف آباد

1392

پرده خواني عاشورايي

قلم زني
طراحي و ساخت كوره مجسمه
تفسير نقاشي ايراني

پاتريک وندربرگ

1392

تفسير نقاشي ايراني2

دكتر مهدی محمدزاده

1392

ميراث مشترک ايراني و عثماني در حوزه نگارگری

دكتر الله اولوچ

1392

ميراث مشترک ايران و عثماني در حوزه نگارگری2

كريم ميرزائي

1392

نقش های هندسي در هنرهای اسالمي 1

ربابه خاتون پيله فروش

1392

نقش های هندسي در هنرهای اسالمي

دكتر ابوالفضل عبدالهي فرد

1392

زرين فام روی سفال و شيشه_1

مهناز محمدزاده ميانجي

1392

زرين فام روی سفال و شيشه _2

سيد محمد ميرشفيعي

1392

جايگاه نقد در هنرهای سنتي

دكتر مهين سهرابي

مفهوم نگاری تطبيقي در هنر ايراني-اسالمي

دكتر علي وندشعاری

1392
1393

طراحي و ساخت اسطرالب های فلزی

سجاد نيک فهم خوب روان

1393

نقش هنرهای سنتي در متون كهن

دكتر سيد حسن شهرستاني

1393

زرين فام معاصر

دكتر بهزاد اژدری

1393

منبت از آغاز تا كنون

عليرضا شيخي

1393

پيشگامان سراميک معاصر ايران1

استاد محمد مهدی انوشفر

1393

پيشگامان سراميک معاصر ايران2

مجيد ضيائي يوسف آباد

1393

تكنيک تراسيگ التر

فهيمه حيدری

1393

خراطي با اليه چيني چوب

حسن رحماني

1393

دكتر هادی هزاوه ائي

1393

آموزش هنر اسالمي

234

اكرم محمدی زاده

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی اسالمي
عنوان کارگاه

مدرس
دكتر مهدی محمدزاده

1393

دكتر محمدساالر كسرايي

1393

تحليل گفتمان هنر معاصر1

محمدرضا مريدی

1393

تحليل گفتمان هنر معاصر 2

دكتر حميدرضا شعيری

1393

تحليل گفتمان هنر معاصر 3

دكتر مصطفي مهر آئين

1393

هنرسنتي -هنر معاصر ،چالش ها و دستاورده

دكتر هادی هزاوه ائي

1393

تحليل گفتمان هنر معاصر4

دكتر مهدی محمدزاده

1393

آرزو خانپور

پروپوزال نويسي

دكتر مهدی محمدزاده

1393
1394

ساخت بوم های الكي

حبيب اهلل آقا محمدی

1394

حل كاری طال

رحيم چرخي

1394

نازک كاری چوب

عباس دل زنده

1394

دكتر ابوالفضل عبدالهي فرد

1394

حميدرضا نامور

1394

كارگاه حجم های شيشه ای

عادل كمالي

1394

شيوه های نوين نقد هنری1

سجاد باغبان ماهر

1394

شيوه های نوين نقد هنری2

هادی مومني

1394

خاتم سازی

مرتضي اسدی

آموزش فلز1

شهرزاد علياری ملكي

1394
1395

آموزش فلز

سامره حبيبي

1395

محمدابراهيم فرجي زنوز

1395

آموزش هنر اسالمي2
تحليل گفتمان هنر معاصر ايران

نشست آموزش شيشه

روشهای انتقال نقوش هندسي بر احجام مدور
حجم های چوبي

ساخت لعاب اون تورين

تاريخ برگزاري
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 -8شرکت و کسب رتبه در جشنوارههاي هنري
سال

تعداد

1388

1

1389

6

1390

6

1391

8

1392

14

1393

8

1394

12

 -9تولید آثار بدیع هنري

236

سال

تعداد

1394

1

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی اسالمي
 -10پژوهشگر برتر
سال

نام و نام خانوادگي

1389

دكتر مهدی محمدزاده

1390

دكتر مهدی محمدزاده

1391

امير فريد گلسفيدی

1392

دكتر مهدی محمدزاده

1393

آرزو خانپور

1394

رحيم چرخي

1395

سيدمحمد ميرشفيعي

237

شناسناهم علمي
دادکشنه هنراهی رایاهن ای
()1378-1395

شناسنامه علمي دانشکده هنرهاي رایانهاي

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی رایاهن ای
 -1لیست اعضاء هیأت علمي
(لیست اعضا به ترتیب حروف الفبا ميباشد)

رتبه علمي

استاديار

نام و نام خانوادگي

اصغرزاده سخاوت

رتبه علمي

مربي

يونس

نام و نام خانوادگي

كريمي عواطفي
طاسين

مربي

بهرام شتربان باقر استاديار

گلفرشچي فاطمه

مربي

تيموری مرتضي

استاديار

مصطفوی نفيسه

مربي

روحي صمد

مربي

نيکنيا احد

استاديار

عليزاده اشرفي
بهنام

241

 -2همایشهاي برگزار شده

عنوان همايش:
جشنواره و همايش صنعت هنرهاي ديجیتال و همراه

سطح برگزاری :ملي
تاريخ برگزاری1393/12/02 :

242

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی رایاهن ای
 -3عناوین طرحهاي پژوهشي
 -1-3طرحهاي خارجي (کاربردي)
در حال اجرا
مجري طرح

عنوان طرح
مطالعه تأثير روشهای رديابي در تجربه كاربری برای

دكتر يونس

سامانههای مبتني بر واقعيت افزوده

اصغرزاده
سخاوت

طرف قرارداد
دانشگاه مموريال
كانادا

تاريخ شروع
1394

 -2-3طرحهاي پژوهشي داخلي
در حال اجرا
مجري طرح

طرف قرارداد

عنوان طرح

مهندس احد

دانشگاه هنر

نيک نيا

اسالمي تبريز

دكتر بهنام

دانشگاه هنر

عليزاده اشرفي

اسالمي تبريز

بررسي توليد انيميشن سينمايي با مضمون حوادث آخرالزمان

دكتر نفيسه

دانشگاه هنر

براساس روايات شيعه درايران (با رويكرد به نظرات عالمه كوراني)

مصطفوی

اسالمي تبريز

جايگاه بيان چهره كاراكترهای رايانهی ،در انيميشن

باقر بهرام

دانشگاه هنر

سينمايي ايران

شتربان

اسالمي تبريز

ارزيابي و بررسي كاهش رغبت دانشجويان رشتههای هنری

فاطمه

دانشگاه هنر

به يادگيری رياضيات و علل آن

گلفرشچي

اسالمي تبريز

بررسي و امكان سنجي ملزومات و روند توسعه نرم افزار و
رابط كاربری در سيستم عامل  IOSبا تكيه بر رعايت مولفه
های فرهنگ ايراني -اسالمي
مدلسازی سه بعدی مفهومي دانشگاه هنر اسالمي تبريز بر
روی CityServer3D

برای مديريت استراتژيک

تاريخ شروع
1393

1394

1394

1395

1395
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 -4مقاالت ارائه شده در نشریات معتبر داخلي و خارجي
عنوان مقاله

عنوان نشريه

تاريخ

رهيافتي نو از بحث ماده مثالي همسو با مباني عقل و نقل

دو فصلنامه عالمه

1393

نظريه ادوار و اكوار از فيزيک تا متافيزيک با رويكردی

متين (امام خميني و

بر انديشههای ابن عربي و امام خميني(س)

انقالب اسالمي)

KioskAR: An Augmented Reality Game as a

International
Journal of

New Business Model to Present Artworks

SEDEX: Scalable Entity Preserving Data
Exchange

Computer Games
Technology
IEEE Transactions
on Knowledge and
Data Engineering

1394

رتبهنشريه
علمي-
تخصصي
علمي -
پژوهشي

مولفین
نفيسه مصطفوی

نفيسه مصطفوی

يونس اصغرزاده

1394

ISI

1395

ISI

سخاوت
يونس اصغرزاده
سخاوت

 -5مقاالت ارائه شده در همایشهاي ملي و بینالمللي
تاريخ
1389

ملي

بينالمللي داخلي

بينالمللي خارجي

1

-

-

1390

-

1

1392

1

1

1394

8

5

1395

-

1

2

جمع

10

7

3

-

 -6انتشارات
 -1-6کتب
انتشارات

244

عنوان کتاب

نوع کتاب

پديدآورندگان

تاريخ چاپ

1

توليد علم و فناوری در كشور

تأليف

محمدعلي كي نژاد

1389

2

هنجارهای اخالق اسالمي در حريم خصوصي مجازی

تأليف

فهيمه سيد سعادتي

1391

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی رایاهن ای
 -7کارگاههاي آموزشي برگزار شده
مدرس

تاريخ برگزاري

عنوان کارگاه
كارگاه آموزشي چند رسانهای

مهندس فرزاد پوررحيميان

1387

زبان و بيان نو در گرافيک امروز

مهدی صادقي

1387

دكتر بهنام عليزاده اشرفي

1389

چند رسانه و هويت شبكهای

محراب صادقنيا

1389

جايگاه زبان و بيان هنر در رسانههای ديجيتال

عيسي زارعپور

1389

روند طراحي فضاهای تعاملي در واقعيت مجازی و بازیهای رايانهای

فرشته فرجي

1391

روند طراحي فضاهای تعاملي در واقعيت مجازی و بازیهای رايانهای

دكتر عباس غفاری

1391

برنامه نويسي بازیهای كامپيوتری با رويكردی بر #C

مهندس احد نيکنيا

1391

اميد اميری

1391

باقر بهرام شتربان

1392

گرافيک متحرک و جلوههای ويژه_1

مهندس احد نيکنيا

1392

گرافيک متحرک و جلوههای ويژه_2

ميثم محمدی

1392

سيدعليرضا گلپايگاني

1392

دكتر وحيد واحد

1392

دكتر بهنام عليزاده اشرفي

1393

محمد زارع

1394

رسانه و مخاطب

سيدحسن آذری

1394

كارگرداني انيميشن

مريم صلح كننده

1394

توليد انيميشن

هادی محمديان

1394

داستان مصور1

شهاب ثروتي

1394

داستان مصور2

مهدی مهرآذر

1394

كارآفريني در محيط چندرسانهای

رضا رنجبری

1394

فضاسازی مجازی بوسيله نرمافزارهای نوين

برنامه نويسي به زبان C #

صدا و صدا گذاری در سينما ،انيميشن و چند رسانهای

توليد بازیهای انيميشن و رايانهای
هنرهای ديجيتال
آشنايي با كاربرد تحليلهای فضايي در مطالعات هنر ،معماری و مرمت
متحرکسازی عروسكي
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 -8شرکت و کسب رتبه در جشنوارههاي هنري
سال

تعداد

1386

1

1387

2

1388

1

 -9تولید آثار بدیع هنري

246

سال

تعداد

1394

2

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی رایاهن ای
 -10پژوهشگر برتر
سال

نام و نام خانوادگي

1389

طاسين كريمي عواطفي

1390

طاسين كريمي عواطفي

1391

مهندس احد نيکنيا

1392

باقر بهرام شتربان

1394

دكتر نفيسه مصطفوی

1395

اصغرزاده سخاوت

247

شناسناهم علمي
دادکشنه هنراهی کارربدی
()1378-1395

شناسنامه علمي دانشکده هنرهاي کاربردي

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی کارربدی
 -1لیست اعضاء هیأت علمي
(لیست اعضا به ترتیب حروف الفبا ميباشد)

رتبه علمي

دانشیار

دانشیار

نام و نام خانوادگي

آجورلو بهرام

باقرزاده كثيری

رتبه علمي

استاديار

عابدی اكبر

استاديار

عسگرپور وحيد

مربي

نعمتي بابايلو علي

مسعود

مربي

حمزوی ياسر

مربي

رازاني مهدی

نام و نام خانوادگي

251

 -2همایشهاي برگزار شده

عنوان همايش:
عنوان نشست:
اولین نشست تخصصي کاربرد علم باستان دومین همايش ملي تحلیلهاي علمي در
باستان سنجي و مرمت آثار تاريخي
سنجي در مرمت آثار و بناهاي تاريخي

سطح برگزاری :ملي

سطح برگزاری :ملي

تاريخ برگزاری1391/02/27 :

تاريخ برگزاری1392/02/25 :

عنوان همايش:
عنوان نشست:
نشست علمي«مجموعه موزهها ،ايجاد کننده ارتباط» روز جهاني موزهها و هفته ملي میراث فرهنگي

252

سطح برگزاری :ملي

سطح برگزاری :ملي

تاريخ برگزاری1393/02/28 :

تاريخ برگزاری1393/03/1 :

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی کارربدی

عنوان همايش:
عنوان همايش:
يازدهمین همايش ملي حفاظت و مرمت آثار همايش بینالمللي باستان سنجي ايران و آلمان
فرهنگي و تاريخي و تزيینات وابسته به معماري

سطح برگزاری :ملي

سطح برگزاری :بینالمللي داخلي

تاريخ برگزاری1393/12/06 :

تاريخ برگزاری1395/08/11 :
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 -3عناوین طرحهاي پژوهشي
 -1-3طرحهاي پژوهشي داخلي
تمام شده
عنوان طرح

مجري طرح

طرف قرارداد

تاريخ پايان

بررسي تصفيه آبهای آلوده به مواد رنگزای مورد استفاده در صنعت مسعود باقرزاده دانشگاه هنر اسالمي
تبريز
كثيری
فرش با استفاده از فرآيند اكسايش پيشرفته UV/H2O2

1389

مطالعه پايداری نوری رنگهای اكريليک قرمز در مقابل تابش مسعود باقرزاده دانشگاه هنر اسالمي
تبريز
كثيری
نور ماوراء بنفش

1391

حفاظت و مرمت حوض مرمری شماره  1خانه صدقياني متعلق به
دانشگاه هنر اسالمي تبريز

مهدی رازاني

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1392

فناوری سفالگری اسالمي قره داغ

مهدی رازاني

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1392

فناوری سفالگری باستاني آذربايجان ،بر مبنای نمونههای
اهرنجان تپه و قره تپه

بهرام آجورلو

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1393

بررسي و شناسايي منابع و معادن ابسيدين در منطقه شمال غرب ايران

اكبر عابدی

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1394

باستان سنجي و منشأيابي ابزارهای ابسيديني دوره نوسنگي و مس
و سنگ دوه گُز خوی

اكبر عابدی

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1395

در حال اجرا
عنوان طرح

مجری طرح

طرف قرارداد

تاريخ شروع

مطالعه ،شناخت و نمونه سازی لعاب الجورد در كاشي های
مسجد كبود تبريز

علي نعمتي
بابای لو

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1391

دانشگاه هنر اسالمي
وحيد عسكرپور
تبريز

1394

نظريۀ مأواگزيني در باستانشناسي؛ مباني باستانشناسي فضا و سكونت
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شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی کارربدی
 -4مقاالت ارائه شده در نشریات معتبر داخلي و خارجي
رتبه نشريه

عنوان مقاله

عنوان نشريه

تاريخ

شيوه معماری شيروان

باغ نظر

1388

Iranian Azerbaijan Through the Post-Urartian Era

Azerbaijan
Archaeology

1388

Investigation of the solution PH effects on the
performance of UV/Fe-ZSM5/H2O2 process

& Water Science
Technology

1389

ISI

بافت در نقاشي سه پايه ای از منظر دانش حفظ و
مرمت آثار هنری

هنرهای زيبا-
هنرهای تجسمي

1389

علمي -
پژوهشي

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

درآمدی بر سبک معماری آذربايجان

باغ نظر

1389

نگاهي به جعل ميراث فرهنگي در ايران؛ با بررسي پايه چراغ
جعلي به سبک سلجوقي در كاخ موزه چهلستون اصفهان

مرمت و پژوهش

1389

علمي -
پژوهشي
بينالمللي
خارجي

علمي -
پژوهشي
علمي-
تخصصي

مولفین
بهرام آجورلو
بهرام آجورلو
مسعود باقرزاده
كثيری
علي نعمتي
بابای لو
مسعود باقرزاده
كثيری
بهرام آجورلو
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
كثيری

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

1390

علمي-
تخصصي

مهدی رازاني

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

مرمت و پژوهش

1390

ديوار نگاره غربي كاخ سليمانيه كرج

گنجينه

1390

حفاظت از مرواريد در جواهرات شخصي
و اشياء موزهای
درآمدی بر باستان شناسي و سياست

دوفصلنامه آموزشي-
پژوهشي مرمت اشياء
فرهنگي و بناهای
تاريخي
مطالعات باستان
شناسي

علمي-
تخصصي
علمي-
تخصصي

مهدی رازاني
آناهيتا ساساني

255

عنوان مقاله

عنوان نشريه

تاريخ

رتبه نشريه

مولفین

بررسي بنيان های مرمت در ايران با نگاهي به خانه تاريخي
داويد ،نخستين مدرسه مرمت در جلفای اصفهان

گنجينه

1390

علمي-
تخصصي

مهدی رازاني

Removal of organic dyes by UV/H2O2 process:
Modelling and optimization

Environmental
Technology

1390

ISI

كتاب ماه هنر

1390

اثر

1391

اقليم ديرين فالت ايران در عصر نوسنگي

پژوهش های
ايرانشناسي

1391

علمي-
تخصصي
علمي-
تخصصي
علمي -
پژوهشي

بررسي تطبيقي تزئينات گچبری مسجد نه گنبد بلخ و
مسجد جامع نايين
ريخت شناسي و آسيب شناسي آجرهای ساساني
مجموعه ميراث جهاني تخت سليمان

Influence of dyeing auxiliaries on AB74 dye
degradation by UV/H2O2 process

Journal of
Environmental
Management

1391

ISI

سنت سفالگری ناحيه خدا آفرين و نظريه پويايي مطالعات باستان
شناسي
فرهنگي عصر آهن
دوفصلنامه علمي-
كتيبه های ضريح حضرت عباس(ع)؛ بررسي تطبيقي
پژوهشي مطالعات هنر 1392
ايات با مباني اعتقادی شيعه
اسالمي
دوفصلنامه تخصصي
آشكار سازی و حفاظت تزئينات پنهان نقاشي در
دانش مرمت و ميراث 1392
خانه صدقياني تبريز
فرهنگي
بررسي منشاء نقشمايه ی عقرب-انسان در هنر عصر
1392
ايرانشناسي
مفرغ فالت ايران
فصلنامه هنر و تمدن
1392
دوره نوسنگي قديم در منطقه درياچه اروميه
شرق
رهيافتي تاريخي به شهرسازی و مجموعه های معماری تاريخ نامه ايران بعد از
1392
اسالم
تبريز عهد ايلخاني
1391

Photo-Oxidative Stability of a Series of Red
Acrylic Paints

حفاظت و مرمت حوض مرواريد خانه صدقياني تبريز

256

Progress in Color,
Colorants and
Coatings

مسعود باقرزاده
كثيری
علي نعمتي بابای
لو
محسن چاره ساز
بهرام آجورلو

علمي -
پژوهشي

مسعود باقرزاده
كثيری
بهرام آجورلو
وحيد عسكرپور

علمي -
پژوهشي

علي نعمتي بابای
لو

علمي-
تخصصي

مهدی رازاني

علمي -
پژوهشي
علمي-
تخصصي
علمي -
پژوهشي

1392

علمي -
پژوهشي

دوفصلنامه تخصصي
دانش مرمت و ميراث 1392
فرهنگي

علمي-
تخصصي

بهرام آجورلو
بهرام آجورلو
بهرام آجورلو
مسعود باقرزاده
كثيری
علي نعمتي بابایلو
هادی زند كريمي
مهدی رازاني
داريوش كوشكي
علي ميرزايي
رامين محمدی
سفيدخاني

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی کارربدی
عنوان مقاله

عنوان نشريه

تاريخ

رتبه نشريه

مولفین

حذف هويت قاجاری ارک علي شاه تبريز با مرمت به شيوه
پاکسازی سبكي

باغ نظر

1392

علمي -
پژوهشي

بهرام آجورلو
علي نعمتي
بابایلو

پژوهش های
ايرانشناسي

1392

سوره

1393

نشانه شناسي نقش مايه شير بالدار ارجان

بررسي نوين
تاريخي

1393

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

نگاهي تاريخي به نسبت هنر و معيشت

سوره

1393

سوره

1393

بررسي منشأ و اصالت پيش از اسالمي نقشمايۀ بهرام و آزاده در
آثار هنری ايران سدههای چهارم تا هشتم هجری قمری
ساحت اصيل تاريخي هنر در قياس با مقام ارزش
شناختي فرهنگي آن

تامل در اقتضائات فلسفي و باستان شناختي تكوين مدنيت
در نسبت به كار يا صناعت
بررسي و تطبيق نقش مايه های آثار فلزی مكشوفه از
استان گلستان در دوره سلجوقي
بوطيقای صناعت عصارخانه سنتي اخالقي نجف آباد
بازی ،پيشا خالقيت و منشأ هنر؛ جستاری در خاستگاه
پيش از تاريخي هنر
شناسايي بافت ،بستر اصلي كاشي نگارههای گرمابۀ
تاريخي نوبر تبريز
Kura-araxes culTure and norTH-wesTern iran: new
)perspecTives From Kul Tepe JolFa (HaDisHaHr

شناسايي رنگدانه الجورد در نگاره های ايراني با
استفاده از روش های نشر اشعه ايكس القائي
پروتون و ميكروسكوپي نيروی اتمي
چشم زخم در ميانه دين و جادو؛ مطالعه موردی
سنت های وابسته به چشم زخم در روستای
پيرباال ،آذربايجان شرقي
شناسايي و تحليل بستر آثار سفالي بر مبنای
بقايای محيط دفن

دوفصلنامه علمي
تخصصي سفالينه
فصلنامه مردم و
فرهنگ
فصلنامه بهارستان
هنر

1393
1393
1393

باغ نظر

1393

Paleorient

1394

علمي -
پژوهشي
علمي-
تخصصي
علمي-
تخصصي
بينالمللي
خارجي
علمي-
تخصصي
علمي-
تخصصي
علمي-
تخصصي
علمي-
تخصصي
علمي-
تخصصي
علمي -
پژوهشي

بهرام آجورلو
وحيد
عسكرپور
وحيد
عسكرپور
بهرام آجورلو
وحيد
عسكرپور
وحيد
عسكرپور
وحيد
عسكرپور
وحيد
عسكرپور
وحيد
عسكرپور
بهرام آجورلو

ISI

اكبر عابدی

علوم و فناوری
رنگ

1394

علمي -
پژوهشي

مسعود
باقرزاده
كثيری

اديان و عرفان

1394

علمي -
پژوهشي

وحيد
عسكرپور

پژوهه باستان
سنجي

1394

علمي -
پژوهشي

مسعود
باقرزاده
كثيری

257

رتبه نشريه

مولفین

عنوان نشريه

عنوان مقاله

مروری بر مطالعات ابسيدين در ايران ،منشايابي معادن و
ابسيدين های محوطه های باستاني ،پژوهش ها و پرسش پژوهه باستان سنجي 1394
های موجود

علمي -
پژوهشي

اكبر عابدی

1394

بينالمللي
خارجي

اكبر عابدی

پژوهه باستان سنجي 1394

علمي -
پژوهشي

آناليز ايزوتوپهای پايدار استرانسيوم و عناصر كمياب  Srو
 Baاسكلتهای گورستان عصر آهن مسجد كبود تبريز

مطالعات باستان
شناسي

1394

علمي -
پژوهشي

ايده دستگردهای ساساني

فصلنامه هنر و تمدن
شرق

1395

علمي-
تخصصي

Fifth and fourth millennium BC in north-western Iran:
Dalma and Pisdeli revisited

بازشناخت فناوری مصنوعات چرمي متعلق به دوره
هخامنشي ،مكشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان

Documenta
Praehistorica

تاريخ

حميدرضا ايراني
وحيد عسكرپور
مسعود باقرزاده
كثيری
بهرام آجورلو

 -5مقاالت ارائه شده در همایشهاي ملي و بینالمللي
تاريخ
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
جمع

258

ملي

بينالمللي داخلي

2
2
1
4
3
2
6
1
1

1

22

1

بينالمللي خارجي

3
2

1
3
9

بهرام آجورلو

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی کارربدی
 -6انتشارات
 -1-6کتب
انتشارات
رديف

عنوان کتاب

نوع کتاب

پديدآورندگان

تاريخ چاپ

1

باستان شناسي بين النهرين :نظريات و رهيافت ها

ترجمه

بهرام آجورلو

1391

2

باستان شناسي بين النهرين :نظريات و رهيافت ها

ترجمه

وحيد عسكرپور

1392

3

پيش ازتاريخ ديرين بين النهرين؛از دوره پارينه سنگي

ترجمه

بهرام آجورلو

1393

ديرين تا پايان دوره فرهنگي حلف
4

روش های تجزيه مواد در مرمت و حفاظت آثار تاريخي

ترجمه

مسعود باقرزاده كثيری

1393

5

مجموعه مقاالت دومين همايش ملي تحليل های علمي

گردآوری

مهدی رازاني

1393

بهرام آجورلو

در باستان سنجي و مرمت آثار تاريخي
6

چگونه اشياء ذهن را شكل ميدهند؟

ترجمه

وحيد عسكرپور

1393

7

باستان شناسي فناوری

ترجمه

وحيد عسكرپور

1395

8

كاربرد شيمي تحليلي در علوم باستان شناختي

ترجمه

مسعود باقرزاده كثيری

1395

 -2-6نشریات
انتشارات
نشريه باستانسنجي
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 -7کارگاههاي آموزشي برگزار شده
مدرس

تاريخ برگزاري

عنوان کارگاه
متالوگرافي و ساختارشناسي فلزات تاريخي1

محسن چاره ساز

1390

متالوگرافي و ساختارشناسي فلزات تاريخي3

محمد مرتضوی

1390

متالوگرافي و ساختارشناسي فلزات تاريخي2

محسن چاره ساز

1390

متالوگرافي و ساختارشناسي فلزات تاريخي

محمد مرتضوی

1390

بهنام پدرام

1390

دكتر محمد امين امامي

1390

مرمت در عمل
كاربرد علوم پايه در باستان شناسي ومرمت
نقش مطالعات خوردگي در حفاظت آثار فلزی تاريخي

اميد عود باشي

1390

رويكردی بر كاربرد  GISدر مطالعات هنری و معماری

دكتر وحيد عسكرپور

1390

كاربرد رويكرد  GISدر مطالعات هنر ومعماری

دكتر وحيد عسكرپور

1390

تپه معمورين

جعفر مهركيان

1390

آيا پير

جعفر مهركيان

1390

فرهنگ عصر آهن

جعفر مهركيان

1390

هنر پيش از تاريخ ايران

جعفر مهركيان

1390

ميراث فرهنگي وآب وكشاورزی
كاربرد تحليلهای كمي وآماری و مدل سازی رياضي در مطالعات هنر -معماری -
مرمت وباستان سنجي 1
كاربرد تحليلهای كمي وآماری و مدل سازی رياضي در مطالعات هنر -معماری -
مرمت وباستان سنجي 2
سنگ تراشي در جيرفت
كاربرد پراش سنج پرتو ايكس ( )XRDو آناليز حرارتي ( )STAدر ريخت شناسي
آجرهای محوطه ثبت جهاني تخت سليمان

مهدی رازاني
دكتر كمال الدين
نيكنامي
دكتر كمال الدين
نيكنامي
مهدی رازاني

1390

1390

محسن چاره ساز

1391

مباني علم باستان سنجي
ضرورت مطالعات آركئومتری در باستان شناسي و مرمت
ژئوماتيک و سنجش فضايي محوطههای باستانشناختي
كاربردهای ميكروسكوپ نوری و ميكروسكوپ لكتروني روبشي مجهز به طيفسنجي
تفكيک انرژی در مطالعات باستان شناسي و حفاظتي آثار فلزی تاريخي
قابليتهای ميكروسكوپ الكتروني روبشي در مطالعات باستان شناختي و حفاظتي
لعابهای تاريخي
كاربرد طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه و ميكروسكوپ الكتروني روبشي در
مطالعه آثار تاريخي ساخته شده از چوب
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1390
1390

دكتر كمال الدين
نيكنامي
دكتر محمد امين امامي

1391

دكتر وحيد عسكرپور

1391

محمد مرتضوی

1391

مريم احمدی

1391

محسن محمدی

1391

1391

شناسناهم علمي دادکشنه هنراهی کارربدی
مدرس

تاريخبرگزاري

عنوان کارگاه
نقش دادههای آزمايشگاهي در مطالعه و حفاظت معماری خاكي

معين اسالمي

1391

مطالعه منشا سنگهای ابسيدين منطقه خداآفرين به روش پيكسي

سميه نوری

1391

متالوگرافي آثار آهني تاريخي1

محسن چاره ساز

1391

متالوگرافي آثار آهني تاريخي2

محمد مرتضوی

1391

مطال كاری در هنر اسالمي ايراني

بهروز سليمي نژاد

1391

جايگاه تمدن حوزه هليل رود در افق عصر مفرغ شرق ميانه و آغاز شهرنشيني
بررسي تحيلي گاهنگاری پيش از تاريخ مركز فالت ايران
كاربرد محاسبات آماری در مطالعات آركئومتری و حفاظت
مروری بر تجربيات حفظ و مرمت تزئينات معماری

پروفسور يوسف
مجيدزاده
پروفسور يوسف
مجيدزاده
دكتر غالمرضا
وطن خواه

1391
1391
1392

ياسر حمزوی

1392

شناسايي بست نقاشي به روش كروماتوگرافي

اميرحسين كريمي

1392

پتروگرافي

دكتر احمدجهانگيری

1392

FTIR

دكتر محمود زارعي

1392

بهروز سليمي نژاد

1393

آناليز رنگ های طبيعي موجود در منسوجات باستاني

دكتر ريچارد الرسون

1394

كاربرد FT-IR

دكتر رحمان بيكس

1394

حفاظت از استخوان در كاوش های باستان شناسي

بابک حجتي

1394

كاوش های باستان شناسي شهر زيرزميني ثامن

علي خاكسار

1394

آشنايي با رهيافت بوم شناسي فرهنگي در باستان سنجي

دكتر بهرام آجورلو

1394

آشنايي با رهيافت بوم شناسي فرهنگي در باستان سنجي

دكتر وحيد عسكرپور

1394

جستارها و پرسمان های گاهنگاری و باستان سنجي دورة ماد

دكتر مهرداد ملكزاده

1394

باستان فلز سنجي ايران

جوديت تومالسكي

1394

گاهنگاری و باستان سنجي دوره ماد

دكتر مهرداد ملكزاده

1394

ياسر عرب

1395

هنر مطال كاری سنتي بر اشيا و مبلمان

كارگاه عكاسي معماری با محوريت بناهای تاريخي
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 -8پژوهشگر برتر
سال

262

نام و نام خانوادگي

1389

دكتر مسعود باقرزاده كثيری

1390

دكتر مسعود باقرزاده كثيری

1391

دكتر مسعود باقرزاده كثيری

1392

دكتر بهرام آجورلو

1394

دكتر وحيد عسگرپور

1395

دكتر اكبر عابدی

شناسناهم علمي
دادکشنه طراحي اسالمي
()1378-1395

شناسنامه علمي دانشکده طراحي اسالمي

شناسناهم علمي دادکشنه طراحي اسالمي
 -1لیست اعضاء هیأت علمي
(لیست اعضا به ترتیب حروف الفبا ميباشد)

رتبه علمي

نام و نام خانوادگي

رتبه علمي

نام و نام خانوادگي

مربي

آهني علي اكبر

استاديار

پورمحمدی مرتضي

مربي

ادبي نرگس

مربي

حداديان محمدعلي

مربي

امرائي بابک

مربي

خداشناس ميثم

مربي

انزابي نعيمه

مربي

رضايي منصور

مربي

ايماني ابراهيم

استاديار

شاه حسيني احد

مربي

پورطالبي شهاب

استاديار

فارغ سيد علي

استاديار

پورعباس صفر

مربي

وهابي عباسقلي

265

 -2همایشهاي برگزار شده
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عنوان همايش:
نشانه شناسي و هنر

عنوان همايش:
اولین همايش نگرشهاي نوين در طراحي صنعتي

سطح برگزاری :بینالمللي داخلي

سطح برگزاری :ملي

تاريخ برگزاری1387/03/09 :

تاريخ برگزاری1391/02/13 :

شناسناهم علمي دادکشنه طراحي اسالمي
 -3عناوین طرحهاي پژوهشي
 -1-3طرحهاي خارجي (کاربردي)
تمام شده
عنوان طرح

مجري طرح

طرف قرارداد

تاريخ پايان

بررسي اجزاء انواع دار قالي در استان آذربايجان شرقي

مهندس عباسقلي
وهابي

مركز تحقيقات
فرش دستباف

1380

راه اندازی پايگاه اطالع رساني كتابخانه ديجيتالي دانشگاه
هنر اسالمي تبريز تحت Web

مهندس ابوالفضل
توتونچي

سازمان مديريت و
برنامه ريزی كشور

1382

ارزيابي دروني گروه طراحي صنعتي

فاطمه
گلفرشچي

سازمان سنجش و
آموزش كشور

1385

مطالعه و طراحي ماكتهای پنج ساختمان شاخص شهر تبريز
به منظور برپايي نمايشگاه تبريز؛ شهر شكالتي

مهندس شهاب
پورطالبي

شركت راه
كارآفرينان

1389

مهندس شهاب
پورطالبي

شركت راه
كارآفرينان

1390

مطالعات عملياتي سازی و ساخت نمونه های ماكت مدوالر
بناهای شاخص تبريز :شهرداری تبريز ،ارگ عليشاه ،مقبره
الشعراء ،ائل گلي ،خلعت پوشان تبريز
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 -2-3طرحهاي پژوهشي داخلي
تمام شده
عنوان طرح

مجري طرح

طرف قرارداد

تاريخ پايان

بررسي ارگونوميكي ايستگاههای كاری پرستاری و تعيين آسيب
های جسمي در بيمارستانهای امام(ره)  ،شهدا ،الزهرا تبريز

دكتر منصور
رضايي

دانشگاه هنر
اسالمي تبريز

1385

بررسي نظريه سيستمها و كاربرد آن در مديريت طراحي

سيد علي فارغ

دانشگاه هنر
اسالمي تبريز

1389

فضا به مثابه متن :بررسي روابط فرم و فضا بر اساس رويكرد بينا
نشانهای و بينا متني

بابک امرايي

دانشگاه هنر
اسالمي تبريز

1389

طراحي و راه اندازی پايگاه آموزش الكترونيک
دانشگاه هنر اسالمي تبريز

مهندس شهاب
پورطالبي

دانشگاه هنر
اسالمي تبريز

1391

فراگرد طراحي محصول به كمک هوش مصنوعي

مهندس شهاب
پورطالبي

دانشگاه هنر
اسالمي تبريز

1391

بررسي وضعيت ارگونوميكي كارگاههای طراحي صنعتي
دانشگاه هنر اسالمي تبريز

دكتر منصور
رضايي

دانشگاه هنر
اسالمي تبريز

1392

آسيب شناسي و ارائه راهكارهايي در خصوص نصب مبلمانهای
شهری (نيمكت ،سطل زباله ،كيوسک تلفن) منطقه  8تبريز از
ديدگاه زيبايي شناسي

مهندس
محمدعلي
حداديان

دانشگاه هنر
اسالمي تبريز

1392

در حال اجرا
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عنوان طرح

مجري طرح

طرف قرارداد

تاريخ شروع

بررسي روشهای نمونه سازی و قالب گيری با دستگاه وكيوم
فرمينگ (روش شكلدهي حرارتي تحت خالء) به منظور بهينه
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

طراحي و ساخت دستگاه نمونه سازی دوبعدی
از مواد معدني

دكتر صفر
پورعباس

دانشگاه هنر
اسالمي تبريز

1393

شناسناهم علمي دادکشنه طراحي اسالمي
 -4مقاالت ارائه شده در نشریات معتبر داخلي و خارجي
عنوان مقاله

عنوان نشريه

ارزيابي كاربر و كاركرد محصول با رويكرد
طراحي تعامالت
اقتصاد پسامدرن؛ بررسي تطبيقي تحوالت
اقتصادی مدرن و پست مدرن

هنرهای زيبا-
هنرهای تجسمي
اطالعات سياسي
 -اقتصادی

تحليل نشانه شناختي طراحي پسامدرن

باغ نظر

1390

تاثير طراحي با دست آزاد(اسكچ) در فرآيند طراحي

هنرهای زيبا-
هنرهای تجسمي

1390

دستاورد

1391

آناليز فرمي عناصر اصلي سازنده ی هويت بصری
شكل محصول
بررسي تاثير روش بارش مغزی بر خالقيت
هنرجويان در آموزش تصويرسازی
بررسي ميزان انطباق جهت سطوح و حركت چشم
انسان در درک تصوير براساس روانشناسي گشتالت
طراحي و مناسب سازی وسيله ی بازی برای كودكان
پاراپلژيک تحت رويكرد فراگير
Association of Physical Activity Level and
Socioeconomic Factors Among University Staff
Spring-based tactile array for assistive robotic
surgical applications
Comparing Reverberation Time in West Churches
and Mosques of Qajar Era in Tabri

مدل بومي كارآفريني نر :تعامل دانشگاه و بنگاه های
اقتصادی كوچک و متوسط
تحليل بينانشانه ای روابط فرم و فضا

پژوهش و نگارش
كتب دانشگاهي
هنرهای زيبا-
هنرهای تجسمي
فصلنامه طرح و
نماد
International
Journal of Sport
Studies
Maejo
International
Journal of
Science and
Technology

فصلنامه آرمان
شهر
فصلنامه علمي،
آموزشي و
پژوهشي پژوهش
هنر
هنرهای زيبا-
هنرهای تجسمي

تاريخ
1389
1389

1392
1392
1392

رتبه
نشريه
علمي -
پژوهشي
علمي-
تخصصي
علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي
علمي-
تخصصي
علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي
علمي-
تخصصي

مولفین
الهام مرشدزاده
بابک امرايي
بابک امرايي
سمانه عظيمي
ميثم خداشناس
مرتضي پورمحمدی
فاطمه حسنپور
حسين ناصر اسالمي
ميثم خداشناس

1393

ISC

منصور رضايي

1393

ISI

صفر پورعباس

1393

علمي -
پژوهشي

عباس غفاری

1393

علمي-
تخصصي

ميثم خداشناس
منصور رضايي

1393

علمي -
پژوهشي

بابک امرايي
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مولفین

رتبه
نشريه

تاريخ

نعيمه انزابي

ISI

1393

ميثم خداشناس

ISI

1394

محمدعلي حداديان

scopous

1395

نرگس ادبي باويل عليا

ISI

1395

مرتضي پورمحمدی

- علمي
پژوهشي

1395

انديشه و رفتار

 ديگران و سوگيری قضاوت در افراد،توجه متمركز برخود
مبتال به نشانگان اختالل هراس اجتماعي و افراد عادی

نرگس ادبي باويل عليا

ISC

1395

INTAN
management
journal

Designers and engineers; the impact of their personality
traits on forming R&D teams

فخرالدين اعتمادی
بينالمللي احد شاه حسيني
1395
خارجي نرگس ادبي باويل عليا
صفر پورعباس
نرگس ادبي باويل عليا

ISI

1395

نرگس ادبي باويل عليا

- علمي
پژوهشي

1395

نرگس ادبي باويل عليا

- علمي
پژوهشي

1395

نرگس ادبي باويل عليا

- علمي
پژوهشي

عنوان نشريه

عنوان مقاله

Indian Journal of
Fundamental and
An Investigation Into The Impacts Of Sustainable
Applied Life
Development On Shifting Product Design Paradigms
Sciences ISS
Mitteilungen
Saechsischer
Formic and Functional Parameters of Interface
Entomologen
Designing for Interaction the Blind with Paintings
(MSE)
Visual Assessment of Methods of Street Furniture
Modern Applied Installation Using Kansei Engineering (Case Study:
Science
Benches in the Historical-Cultural
Area of Tabriz)
Journal of Applied
Environmental
The Design of a Supply Chain with Efficient
and Biological
Manufacturers
Sciences

International
Journal of Social
Employing Kansei Engineering in Investigating Users‟
Sciences and
and Sellers‟ Emotional Perception of Water Faucets
Humanities
Research
journal of the
oprational research
society
Journal of
Administrative
Management,
Education and
Training(JAMET)

dedigning an efficient supply chain network with
uncertain data: a robust optimization - data
envelopment analysis approach
the Comparision of Personality Traits between
Engineering and Iindustrial Design Students and
Discussion about their Courses Similarities and
Differences

نشريه بينالمللي
ارائه الگوريتم چند هدفه تجمع ذرات برای انتخاب پروژه در
مهندسي صنايع و
شرايط عدم قطعيت
مديريت توليد
-تاثير انتخاب مواد بر دريافت های احساسي كاربران نشريه هنرهای زيبا
1395
هنرهای تجسمي
از محصوالت
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شناسناهم علمي دادکشنه طراحي اسالمي
 -5مقاالت ارائه شده در همایشهاي ملي و بینالمللي
تاريخ
1381
1382
1384
1385
1387
1388
1389
1391
1392
1393
1394
1395
جمع

بينالمللي خارجي

ملي

بينالمللي داخلي

1
1
1
1
2
4
1
9
4
6
5
1

3
2
6
2

2

36

13

10

1
2
1
4

 -6انتشارات
 -1-6کتب
انتشارات
عنوان کتاب

نوع کتاب

پديدآورندگان

تاريخ چاپ

1

پسامدرن و طراحي فراصنعتي

تأليف

بابک امرايي

1392

2

مباني نظری ارگونومي

تأليف

منصور رضايي

1393

3

مدلها و نمونههای اوليه

ترجمه

محمدعلي حداديان

1393

4

مدلسازی مقدماتي برای طراحان صنعتي ()1

تأليف

محمدعلي حداديان

1394
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 -7کارگاههاي آموزشي برگزار شده
مدرس

تاريخ شروع

عنوان کارگاه

سيفي تجلي

1386

ستار پورتقي انوريان

1386

پورعباس

1386

طراحي صنعتي3

جعفر خليل عالفي

1387

طراحي صنعتي1

مهندس مهيار صامت حقيقي

1387

طراحي صنعتي2

محمدصادق ژيان زه تاب

1387

صنعت و دانشگاه1

مصطفي ميرفندرسكي

1387

صنعت و دانشگاه 2

حامد عاشقعلي

1387

طراحي صنعتي4

دكتر ناصر كليني ممقاني

1387

طراحي صنعتي

دكتر ناصر كليني ممقاني

1387

فناوريهای نوين

بهزاد پورعباس خيرالدين

1388

مهندسي ارزش

سيد هاشم مسدد

1388

رندرينگ برای كنكور كارشناسي ارشد

مهندس نيما نورايي

1389

اسكيس و پرزانته برای كنكور ارشد

مهندس نيما نورايي

1389

اسكچ فرآيند طراحي سريع1

مهندس مهيار صامت حقيقي

1389

اسكچ فرآيند طراحي سريع2

مهندس مهيار صامت حقيقي

1389

سيدطاهر اعرج خدائي

1389

جعفر خليل عالفي

1389

مهندس ابراهيم ايماني

1389

آشنايي با روشهای ارزيابي روحي  -رواني كاربر نسبت به محصول ومحيط

دكتر ناصر كليني ممقاني

1390

آشنايي با روشهای ارزيابي  -رواني كاربر نسبت به محصول ومحيط

دكتر ناصر كليني ممقاني

1390

فرزاد برخورداری

1390

روشهای ارائه طراحي 2

سيد همايون گلستانه

1390

روشهای ارائه طراحي 1

سيد همايون گلستانه

1390

گفتگويي در باب طراحي

دكتر حميد نديمي

1390

تكنيک های طراحي راندو

مهندس نيما نورايي

1390

طراحي اسكچينگ خودرو 1

فرزاد برخورداری

1390

طراحي اسكچينگ خودرو 2

فرزاد برخورداری

1390

ستار پورتقي انوريان

1390

ليزر و كاربرد آن در طراحي صنعتي
انرژی هسته ای و كاربرد آن در طراحي صنعتي
نانو تكنولوژی

آشنايي با شيوه های مدلسازی و نمونهسازی سريع()Rapid Prototyping
آلياژهایحافظهدار(هوشمند) برای رشته طراحي صنعتي()ShapeMemory alloys
شبيه سازی بازار

طراحي اسكچينگ خودرو 1

فيزيک مدرن

272

شناسناهم علمي دادکشنه طراحي اسالمي
عنوان کارگاه
تجاری سازی ايده های طراحي
طراحي برای توسعه پايدار(طراحي پايدار)
مباني طراحي و روشهای ارائه ايده

مدرس
دكتر عليرضا فيض بخش

تاريخ شروع
1391

دكتر سيد جواد ظفرمند

1391

نيما نورايي

1391

در آمدی بر مديريت طراحي وطراحي خدمات

دكتر عليرضا اژدری

1391

امكانهای بوميسازی مباني طراحي صنعتي
مباني طراحي به معنای كلي آن وتفاوت آن با شيوههای شناخت
علوم طبيعي وعلوم انساني
مباني و پارادايمهای تجزيه وتحليل طراحي صنعتي

دكتر عليرضا اژدری

1391

دكتر عليرضا اژدری

1391

دكتر عليرضا اژدری

1391

طراحي كاربر محور

دكتر بيژن آريانا

1391

طراحي خدمات

دكتر بيژن آريانا

1391

سيدرضا حسيني الهيجي

1392

تقويت كار عملي دانشجويان شركت كننده در كنكور طراحي صنعتي ارشد

مهندس نيما نورايي

1393

تقويت كار عملي دانشجويان شركت كننده در المپياد طراحي صنعتي

مهندس نيما نورايي

1393

مهندس مهيار صامت حقيقي

1393

آماده سازی دانشجويان برای شركت در مسابقات IF

مهندس نيما نورايي

1393

مباني اكوستيک در طراحي صنعتي

دكتر عباس غفاری

1393

اكوستيک در طراحي محصول

دكتر عباس غفاری

1394

محسن رسولي الجوردی

1394

طراحي مبلمان محيطي

بحث عملي المپياد طراحي صنعتي

بازخواني طراحي در طراحي صنعتي
آمادگي دانشجويان برای شركت در المپياد كشوری 1

مهندس نيما نورايي

1394

آمادگي دانشجويان برای شركت در المپياد كشوری2

محسن رسولي الجوردی

1394

آشنايي با روش تحقيق

بابک امرايي

1394

آشنايي با روش مورفولوژی در طراحي صنعتي

معين ندايي

1394

فرزاد پورمحمدحسن

1394

روش شناسي طراحي محصول1

شادی عظيمي

1394

روش شناسي طراحي محصول 2

آيدين مهديزاده

1394

علي اكبر كيخا مقدم

1394

مهندس بهروز محمودزاده

1394

وحيد دائم اينانلو

1395

آردويينو الكترونيک تجربي برای طراحان صنعتي

شيوه های نوين آزمايشگاهي در ارزيابي ارگونومي
مدلسازی خودرو با گل صنعتي(كلي)
طراحي خدمات
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 -8برگزیده گان المپیاد علمي
نام و نام خانوادگي دانشجو
منير پناهي

رتبه
4

توضیحات
نوزدهمين دوره

سال
1393

محسن سرابي

11

نوزدهمين دوره

1393

الميرا دلداری

14

نوزدهمين دوره

1393

مرضيه حامي كمری

16

نوزدهمين دوره

1393

معين ندايي

20

نوزدهمين دوره

1393

فاطمه محمودی

26

نوزدهمين دوره

1393

محمد قاسمي نژاد رائيني
سامان هاشمي

30
1

نوزدهمين دوره
بيستمين دوره

1393
1394

محسن سرابي

3

بيستمين دوره

1394

سميرا رضايي

4

بيستمين دوره

1394

حسين جمالي

13

بيستمين دوره

1394

مرضيه حامي

15

بيستمين دوره

1394

حميدرضا عمارلو

16

بيستمين دوره

1394

حامد قرباني

18

بيستمين دوره

1394

محمدصادق طاهری

20

بيستمين دوره

1394

فرناز پوينده

24

بيستمين دوره

1394

محمد صادق طاهری

1

بيست و يكمين دوره

1395

حسين جمالي

9

بيست و يكمين دوره

1395

حامد قرباني

10

بيست و يكمين دوره

1395

احسان چراغي

16

بيست و يكمين دوره

1395

رويا مهرعلي

17

بيست و يكمين دوره

1395

شايان جوادی

23

بيست و يكمين دوره

1395

ريحانه هاشمي

26

بيست و يكمين دوره

1395

 -9تولید آثار بدیع هنري
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سال

تعداد

1395

2

شناسناهم علمي دادکشنه طراحي اسالمي
 -10پژوهشگر برتر
سال

نام و نام خانوادگي

1393

مهدس بابک امرايي

1394

مهندس ميثم خداشناس

1395

مهندس نرگس ادبي

275

شناسنامه علمي دانشکده فرش

شناسناهم علمي
دادکشنه فرش
()1378-1395

شناسناهم علمي دادکشنه فرش
 -1لیست اعضاء هیأت علمي
(لیست اعضا به ترتیب حروف الفبا ميباشد)

رتبه علمي

نام و نام خانوادگي

رتبه علمي

نام و نام خانوادگي

استاديار

اكبری فاطمه

مربي

صادقپوری الهام

مربي

آهني الله

استاديار

صفاپور سيامک

مربي

متفكرآزاد مريم

استاديار

وندشعاری علي

مربي

يعقوبزاده آزاده

مربي

حسن پورنامي
جواد

مربي

سيد سعادتي سيد
هادی

مربي

شيخ بگلو اميد
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 -2عناوین طرحهاي پژوهشي
 -1-2طرحهاي خارجي (کاربردي)
تمام شده
عنوان طرح
بررسي وضعيت موجود و شناسايي و مطالعه جغرافيايي
زيراندازها شامل گبه و… در استان آذربايجان شرقي
بررسي شيوه های طراحي فرش در استان آذربايجان
شرقي
شناسايي هنرمندان طراح فرش استان آذربايجانشرقي
بررسي وضعيت موجود كارگاههای رنگرزی در استان
آذربايجان شرقي
بررسي هزينه های توليد انواع فرش دستباف در استان
آذربايجان شرقي

280

مجري
فاطمه اكبری
جواد حسن
پورنامي
ابوالفضل عبدالهي
فرد
هادی فياضي
علي اكبر آهني

راه اندازی پايگاه اطالعاتي قالي ايران

هادی فياضي

احيا و اصالح نقوش فرش منطقه آذربايجان غربي

جواد حسن
پورنامي

بازشناسي طراحي اصيل فرش تبريز به منظور اصالح
توليدات معاصر

فاطمه اكبری

طرف قرارداد
مركز تحقيقات فرش
دستباف
مركز تحقيقات فرش
دستباف
مركز تحقيقات فرش
دستباف
مركز تحقيقات فرش
دستباف
مركز تحقيقات فرش
دستباف
سازمان مديريت و
برنامه ريزی كشور
سازمان بازرگاني
استان آذربايجانغربي
صندوق حمايت از
پژوهشگران و فناوران
كشور

تاريخ پايان
1379
1379
1380
1380
1380
1383
1387
1393

شناسناهم علمي دادکشنه فرش
 -2-3طرحهاي پژوهشي داخلي
تمام شده
عنوان طرح
طراحي و تنظيم قرآن كريم برای بافت بصورت فرش دو
رويه و كتاب مجلد
بررسي مفاهيم نمادين نقوش هنر های سنتي آذربايجان
شرقي در ادوار مختلف پيش از اسالم
مفاهيم نمادين نقوش گياهي در قاليهای موزهای ايران
(دوره صفويه و قاجار)
مطالعه و بررسي طراحي و بافت قرآن مجيد در دانشگاه
هنر اسالمي تبريز
بررسي توليد رنگدانه پروديجيوسيني از باكتری سراشيا و
كاربرد آن در صنعت فرش
جمعآوری و طبقهبندی طرحها و نقشمايههای رايج در
قاليهای منطقه هريس
مطالعه بهينه سازی فرايندهای استخراج رنگزای
قرمزدانه( )Dactylopius coccusو كاربرد آن در رنگرزی الياف پشم
بررسي و شناسايي ويژگي های طرح ،نقش مايه و رنگ
گليمهای منطقه اردبيل
بررسي نقوش طبيعي (جانوری ،گل فرنگ ،آثار و ابنيه) به
كار رفته در قاليهای تبريز و تاثير اين نقوش در ميزان
مقبوليت فروش داخلي اين قاليها
شناسايي و طبقهبندی نقشهای كاربردی و تزئيني كتيبه
نگاری در قاليهای دوره قاجار

مجري طرح
علي اكبر آهني
فاطمه اكبری
علي وندشعاری
جواد حسن
پورنامي
سيد هادی سيد
سعادتي
عبداله ميرزائي
سيامک صفاپور
الهام صادقپوری

طرف قرارداد
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

تاريخ پايان
1380
1382
1388
1389
1392
1392
1392
1394

مريم متفكرآزاد

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1394

الله آهني

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

1394

در حال اجرا
عنوان طرح
بررسي توليد رنگدانه پروديجيوسيني از باكتری سراشيا و
كاربرد آن در صنعت فرش
مطالعه بهينهسازی فرايندهای استخراج رنگزای
قرمزدانه( )Dactylopius coccusو كاربرد آن در رنگرزی الياف پشم
مستند سازی روشهای مرمت سنتي فرش و تطبيق آن
با روشهای علمي
بررسي نقوش طبيعي (جانوری ،گل فرنگ ،آثار و ابنيه) به
كار رفته در قاليهای تبريز و تاثير اين نقوش در ميزان
مقبوليت فروش داخلي اين قاليها

مجري طرح
سيد هادی سيد
سعادتي
دكتر سيامک
صفاپور
دكتر علي
وندشعاری

طرف قرارداد
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز
دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

مريم متفكرآزاد

دانشگاه هنر اسالمي
تبريز

تاريخ شروع
1390
1392
1392
1394
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 -3مقاالت ارائه شده در نشریات معتبر داخلي و خارجي
عنوان مقاله

عنوان نشريه

تاريخ

هنر سفالگری و بررسي نقوش آن در ادوار اسالمي

فاطمه اكبری

1385

داخلي

علي وندشعاری

1385

علمي -
پژوهشي

فاطمه اكبری

اسطوره هوشنگ شاه در قاليهای تصويری دوره
قاجاريه
بررسي كيفي دستمال نقشه ها در طرح و نقش
قاليهای هريس
جايگاه عرفاني نقش مايه گرفت و گير در چهار نمونه از
قاليهای دوره صفويه  1337تا 1345
كاهش انحراف با نيازهای بازار جهاني فرش دستباف با
تاكيد بر فناوری اطالعات
تحوالت تاريخي قالي ايران از دير باز تا دوره معاصر

فصلنامه تحليلي
پژوهشي مدرس هنر
دانشكده هنر دانشگاه
تربيت مدرس
فصلنامه تحليلي ت
پژوهشي نگره
فصلنامه علمي
پژوهشي سه عالمه
(از تصوير تا متن)
فصلنامه علمي-
پژوهشي گلجام
فصلنامه علمي -
پژوهشي گلجام
جلو هنر

1382

رتبه
نشريه
داخلي

1387

1389

گلجام

1389

كتاب ماه هنر

1390

علمي -
پژوهشي
علمي -
پژوهشي
علمي -
ترويجي
علمي -
پژوهشي
داخلي

علي وندشعاری

عبداله ميرزائي

رمز و تفاوت آن با نماد و نشانه

زبان و ادبيات فارسي

1390

داخلي

فاطمه اكبری

نگرشي بر مفهوم هويت در طراحي قالي
معاصر اران و اردبيل

گلجام

1390

علمي -
پژوهشي

رنگرزی نخ پشمي با پسماند گل محمدی حاصل از
گالب گيری و مقايسه آن با رنگزای پوست انار
تاريخ نگارگری ايران از آغاز تا دوره قاجار

گلجام

1390

كتاب ماه هنر

بررسي سير تكامل اسليمي در هنر ايران( دوره ساساني
تا قرن هفتم ه -ق)
بررسي ساختار و مباني نظری طرح های افشان در
قاليهای ايراني
جايگاه طرح های افشان فرش در دكوراسيون داخلي

ماهنامه كتاب ماه
هنر
گنجينه

1390
1391

علمي -
پژوهشي
داخلي

مهدی جهاني
جواد حسن پورنامي
عبداله ميرزائي
محمدرضا شاه
پروری
عبداله ميرزائي

داخلي

عبداله ميرزائي

1391

ماهنامه كتاب ماه هنر

1391

علمي-
تخصصي
داخلي

عبداله ميرزائي
عبداله ميرزائي

بررسي عمليات تكميل در فرش دستبافت ايران

ماهنامه كتاب ماه هنر

1391

داخلي

عبداله ميرزائي

شناخت گليم و گليم مانندهای ايران

كتاب ماه هنر

1391

داخلي

عبداله ميرزائي

نقد و بررسي سرفصل دروس كارشناسي
ناپيوسته فرش دستبافت

كتاب ماه هنر

1391

داخلي

عبداله ميرزائي

تجلي عرفان در قاليهای عصر صفوی
پيشينه كيش مهر در منطقه آذر بايجان شرقي
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مرکز تحقیقات مرمت بناها و بافت هاي تاریخي و فرهنگي

مرکز تحقيقات مرمت بنااه
و بافت اهی اتریخي و فرهنگي
()1384-1395

مرکز تحقيقات مرمت بنااه و بافتاهی اتریخي-فرهنگي
معرفي مرکز:
مركز تحقيقات مرمت بناها و بافتهای تاريخي و فرهنگي مؤسسهای است پژوهشي كه با
هدف گسترش مطالعات و تحقيقات كاربردی در حوزة مرمت آثار تاريخي ،بناها و محوطههای
باستاني و بافتهای تاريخي و فرهنگي شهری و روستايي در سال  1384با تأييد شورای
گسترش آموزش عالي كشور تأسيس و راهاندازی شده است .دفتر مديريتي اين مركز در حوزة
مديريت پژوهش و فناوری دانشگاه و دفتر فني و آتليۀ آن در مجموعۀ تاريخي دانشكدة
معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمي تبريز مستقر شده است و اعضای هيئت علمي آن كه
از دانشكده های معماری و شهرسازی و هنرهای كاربردی تشكيل شده ،در دو گروه پژوهشي
مرمت ابنيه به سرپرستي دكتر احد نژاد ابراهيمي و مقاومسازی و استحكام بخشي به سرپرستي
دكتر فرزين حقپرست سازمان يافته است كه كليت مركز تا سال  1390تحت سرپرستي دكتر
حقپرست و از سال  1390تا كنون تحت سرپرستي دكتر بهرام آجورلو هدايت و مديريت شده
است .مركز تحقيقات مرمت بناها و بافتهای تاريخي و فرهنگي تنها مؤسسۀ تخصصي حوزة
مطالعاتي مرمت كشور است كه تا كنون با محوز شورای گسترش آموزش عالي وزارت علوم و
تحقيقات و فناوری تأسيس شده است و هدف گزاری راهبردی آن انجام پژوهشهای كاربردی
ملي و بينالمللي در آذربايجان و شمال غرب ايران و كشورهای همسايه با تأكيد بر قفقاز و
عتبات عاليات و همچنين ميراث جهاني تبريز است كه در همين راستا اين مركز دارای دو
تفاهم نامۀ همكاریهای بينالمللي با مؤسسۀ ايتاليايي آسورستوراسيا و مؤسسۀ باستانشناسي
آلمان و سه تفاهم نامۀ داخلي با مؤسسۀ باستانشناسي دانشگاه تهران و پژوهشگاه سازمان
ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگری كشور و ادارة كل ميراث فرهنگي و صنايع دستي و
گردشگری آذربايجان شرقي است .همكاری بينالمللي برای كاوش و مرمت محوطۀ باستاني ربع
رشيدی تبريز ،و همكاری ملي برای مرمت و احيای ميراث جهاني بازار تبريز و برنامهريزی
كاوش و مرمت آثار تمدني يانيق تپۀ تبريز از مهمترين طرحهای راهبردی اين مؤسسۀ
تحقيقاتي است .مشاركت در برنامهريزی و برگزاری دو همايش ملي كاربرد تحليلهای علمي در
باستانسنجي و مرمت ميراث فرهنگي ،همايش ملي يازدهمين دورة مرمت آثار تاريخي و
تزيينات وابسته به معماری ،دو همايش معماری و شهرسازی اسالمي ،چهارمين كنگره
بينالمللي تاريخ معماری و شهرسازی ايران ،همايش بينالمللي باستان سنجي ايران و آلمان و
همايش بينالمللي مقاومسازی با مشاركت مؤسسۀ ايتاليايي آسورستوراسيا از مهمترين نشست
ها و رويدادهای علمي اين مؤسسۀ پژوهشي از بدو تأسيس تا به امروز بوده است.
مركز تحقيقات مرمت بناها و بافتهای تاريخي و فرهنگي دارای  12نفر عضو هيئت علمي تمام
وقت با مرتبۀ استادياری و دانشياری ،آزمايشگاههای فيزيک ساختمان و باستانسنجي تحت
پوشش شبكۀ كشوری شاعا ،ميباشد و تا پايان سال  1395مجموعاً  14طرح تحقيقاتي تمام
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شده در قالب عقد قرارداد خارجي و  8،109،776،102ريال جذب درآمد بوده است .مرمت و
احيای مجموعۀ فاخر تاريخي دانشكدة معماری و شهرسازی (عمارتهای تاريخي بهنام،
صدقياني ،گنجه زاده ،قدكي و گوهريون) و مجموعۀ كارخانۀ چرمسازی خسرو به صورت پرديس
مركزی دانشگاه هنر اسالمي همچنين از طرح هايي مرمتي هستند كه اعضای هيئت علمي و
استادان اين مركز به اتمام و تكميل آنها همت كردهاند.
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مرکز رشد فن آوري هاي نرم

مرکز رشد فن آوری اهی رنم
()1384-1395

مرکز رشدفنآوری اهی رنم
 -1معرفي مرکز رشد
مركز رشد فناوریهای نرم دانشگاه هنر اسالمي تبريز با همكاری پارک علم و فناوری استان
آذربايجانشرقي در راستای سياست گسترش و حمايت از توسعه فناوریهای نرم در كشور،
تجاریسازی دستاوردهای پژوهشي در زمينههای هنری -فرهنگي و بسترسازی برای ايجاد
شركتهای كوچک و متوسط ) (SMEمبتني بر دانش و تكنولوژیهای نوين در حوزه فناوری
های نرم ،با استفاده از ظرفيت رشته های هنری و همچنين رشتههای واسط ميان هنر و
مهندسي جهت اشاعه هنر فرهنگساز و سبک زندگي اسالمي -ايراني از طريق ارائه محصوالت
و خدمات دانش بنيان ،متناسب با نياز روز جامعه و صنعت ،اقدام به راهاندازی مركز رشد
فناوریهای نرم ،نموده است .لذا در نظر دارد از طرحهای نوآور در حوزه فناوریهای نرم كه
قابليت ايجاد كسب و كار دانش بنيان را دارند در صورت حائز شرايط بودن ،حمايت نمايد.
 -2اهداف مرکز رشد
با توجه به اهميت توسعه هنر و فرهنگ اسالمي ،ساماندهي و هدايت نيروهای محقق جوان در
زمينه فعاليتها و رشتههای مرتبط با هنر و فرهنگ اسالمي -ايراني و فناوریهای نرم در قالب
ساختارهای سازماني مبتني بر دانش ضروری مينمايد .اين امر ميتواند به استفاده از ظرفيت
رشتههای هنری و همچنين رشتههای واسط ميان هنر و مهندسي مثل معماری ،چند رسانهای
و طراحي صنعتي در اشاعه هنر فرهنگ ساز و سبک زندگي اسالمي -ايراني از طريق ارائه
محصوالت و خدمات دانشبنيان ،متناسب با نياز روز جامعه و صنعت كمک نمايد .يكي از
راهكارهای اصولي تحقق اين مهم ،راهاندازی مراكز رشد تخصصي در زمينه فناوریهای نرم
مرتبط با فرهنگ و هنر اسالمي ميباشد كه مي تواند به ارتقاء و شكوفايي هرچه بيشتر فرهنگ
اسالمي -ايراني و معرفي و اشاعه آن به ساير مناطق دنيا منجر گردد.
بر همين اساس اهداف ايجاد مركز رشد فناوریهای نرم را ميتوان بشكل ذيل خالصه نمود:
 -1ايجاد بسترهای مناسب جهت تجاریسازی دستاوردهای هنری -فرهنگي و فناوریهای نرم
 -2توسعه كارآفريني در زمينه فناوریهای نرم و حمايت از نوآوری و خالقيت نيروهای
محقق جوان در زمينه فعاليتها و رشتههای مرتبط با هنر و فرهنگ اسالمي -ايراني
 -3كمک به رونق اقتصاد مبتني بر نوآوری از طريق توسعه فناوریهای نرم
 -4ايجاد فضای الزم جهت گسترش واحدهای كوچک و متوسط ) (SMEدانش بنيان
در حوزه فناوریهای نرم
 -5توسعه محصوالت و خدمات دانشبنيان در زمينه هنر ،متناسب با نياز روز جامعه و صنعت
 -6بستر سازی برای ايجاد فرصتهای شغلي جديد مبتني بر فناوریهای نرم ،برای جذب
كارفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينههای هنر ،معماری و طراحي صنعتي
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 -7كمک به ارتقاء و اشاعه فرهنگ اسالمي -ايراني از طريق توسعه فرآيندهای مبتني بر
دانش در حوزه فناوریهاینرم
 -8ايجاد دانشگاه كارآفرين در زمينه هنر با توجه به ماهيت و ظرفيت رشتههای هنری
دانشگاه هنر اسالمي تبريز
 -3زمینه فعالیت مرکز رشد
براساس چشمانداز و رسالت تعريف شده برای دانشگاه هنر اسالمي تبريز به عنوان سازمان
مؤسس مركز رشد و رشتههای تحصيلي و زمينههای فعاليت دانشگاه ،ميتوان زمينههای
فعاليت مركز رشد فناوریهای نرم را بصورت ذيل دستهبندی نمود:
 -1ارائه خدمات پژوهشي و توليدات دانش بنيان در حوزه فرهنگ و هنر اسالمي و
فناوریهای نرم
 -2ارائه خدمات طراحي به ساير مراكز رشد فعال در زمينههای فناوری
 -3فعاليت در زمينه رشتههای داير در دانشگاه هنر اسالمي تبريز:
 هنرهای اسالمي (سفال ،نگارگری ،چوب ،فلز ،شيشه ،اثاثيه و تزئينات وابسته بهمعماری اسالمي ،توليد محصوالت هنری -فرهنگي)
 طراحي صنعتي (طراحي محصول ،طراحي لوازم خانگي ،طراحي جواهرآالت،طراحيكيف وكفش و ملزومات چرمي ،طراحي تجهيزات الكترونيک ،طراحي
محيطي و محيط زيست ،طراحي خودرو و سيستمهای حمل و نقل ،طراحي و
توسعه پايدار ،طراحي برایتوليد و مونتاژ ،طراحي مبلمان و طراحيداخلي،
طراحي بستهبندی ،طراحي اسباببازی ،طراحي مد ،طراحي نورپردازی ،طراحي
رابط های كاربری ،طراحي ارگونوميک محصوالت و ايستگاههای كاری.
 هنرهای رايانهای (مهندسي چند رسانهای ،طراحي وب و نرمافزارهای مختلف ،طراحيو توليد انيميشن و برنامههای تلويزيوني ،طراحي و ساخت بازیهای رايانهای ،توليد
تيزرهایتبليغاتي و آموزشي ،طراحي و راهاندازیسيستمهای آموزش از راه دور E-
 Learningو 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)
 معماری و شهرسازی (معماری اسالمي ،شهرسازی اسالمي ،مهندسي معماری ،طراحيشهری ،معماری منظر ،تكنولوژی معماری ،انرژی در معماری ،معماری ايراني و سبک
زندگي اسالمي -ايراني ،مطالعات معماری اسالمي ،مرمت بناها و بافتهای تاريخي)

-
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مرمت آثار فرهنگي (مرمت اشياء و آثار تاريخي ،باستان سنجي ،مرمت كاغذ،
مرمت نقاشي ،مرمت آثار معدني ،مرمت در كاوش)

مرکز رشدفنآوری اهی رنم
 -4شرایط عمومي پذیرش
 -1نو و فناورانه بودن ايده ارائه شده ،يعني محصولي كه كه طي مدت استقرار در مركز
رشد ايجاد كنيد يا آن را توسعه دهيد.
 -2توجيه اقتصادی طرح و بازگشت سرمايه
 -3امكان پذيری اجرای ايده و ميزان تناسب روش فني اجرای پروژه با آن ،جهت
دستيابي به اهداف تعيين شده
 -4توانمندی تيم كاری از نظر تخصص و سوابق علمي جهت مديريت و اجرای طرح نوآورانه
 -5خدمات قابل ارائه به واحدهاي مستقر در مرکز رشد
 -1خدمات عمومي از جمله:
(دفتركار با تجهيزات اوليه ،كتابخانه ،آزمايشگاه و كارگاه (دانشكدهها) ،سالن كنفرانس،
تلفن ،اينترنت و) ...
 -2خدمات مالي و اعتباری جهت پشتيباني واحدهای فناور
 -6محل استقرار مرکز رشد
برای شروع مركز رشد در يک ساختمان تاريخي (خانه بهنام) واقع در مجموعه دانشكده معماری و
شهرسازی دانشگاه هنر اسالمي تبريز كه برای همين منظور تجهيز شده است ،فعاليت خود را آغاز مينمايد.

 -7افتتاح مرکز رشد
افتتاح مركز و شروع رسمي فعاليت مركز در خرداد ماه 94با حضور جناب آقای دكتر احمدی
معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری جناب آقای دكتر پيری
مديركل سياستگذاری و برنامهريزی امور فناوری وزارت علوم ،جناب آقای مهندس سجادی
نيری دبير محترم ستاد توسعه فناوری های نرم رياست جمهوری و جمعي ديگر از مسئولين
وزارت علوم ،پارک علم و فناوری و فناوری استان.

305

 -8طرح هاي پذیرش شده در واحدهاي فناور
در حال حاضر  6طرح به تصويب شواری فناوری مركز رشد رسيدهاند و به عنوان واحدهای
فناور در مركز رشد مستقر شدهاند و  7طرح ديگر در مرحله بررسي قرار دارند.
 -9عنوان طرح هاي پذیرش شده
 -1طراحي و توليد بستهبندی پايدار برای محصوالت صنايع دستي
در اين طرح پاسخگويي به نياز جدی و مبرم صنايع دستي كشور به بستهبندی مناسب و
همه جانبه بوده و در ورای پاسخگويي به اين نياز به مسائل زيست محيطي و طراحي پايدار
توجه ويژه و جدی شده است.
از جمله اهداف اين طرح به شرح زير ميباشد:
 توسعه و احياء صنايع دستي ،گذر از ريزش و تخريب به وضعيت تثبيت ايجاد زمينه صادرات صنايع دستي كشور اشتغال زايي و جلوگيری از مهاجرت اهالي روستا به شهرهای بزرگ به واسطهافزايش فروش محصوالت صنايع دستي انها به كمک بستهبندی
 طراحي و توليد بستهبندی متناسب با مقتضيات خاص توليدات صنايع دستي ازجمله تيراژكم ،تنوع فرمي و ابعاد متريال
 افزايش فروش ،بازرگاني و بازاريابي توليدات صنايع دستي برندسازی ،ايجاد اعتماد و تميزدادن كاالهای اصل از فرع هماهنگي و ايجاد هويت بين مجموعۀ توليدی و محصوالت آن ايجاد طرحي نو و مطلوب در جهت ايجاد زيبايي بصری توليدات و رضايتمندیاستفاده كنندگان
 -2راهاندازی سامانه اينترنتي توليد سفارشي فرش دستباف
در اين طرح از اهداف زير برای ايده مورد نظر پيروی خواهد شد:
 ارائه الگوی عملي و كاربردی بر اساس فناوریهای نوين برای افزايش صادرات فرش دستباف طراحي و ساخت سامانه سفارشگيری در فضای مجازی نفوذ در بازارهای جديد توسط ابزار فناوری اطالعات بدون تحميل هزينههای زياد كاهش زنجيره تامين در توليد فرش و حذف واسطههای غير ضروری جهاني كردن ويترين فروش فرش دستباف ايران بدون محدوديتهای مكاني وزماني با بهرهگيری از فضای مجازی
 رونق اقتصادی و بهره مندی از تبعات مستقيم و مثبت افزايش صادرات همانند:اشتغالزايي ،افزايش درآمد خانوار ،افزايش درآمد سرانه ،ارزاوری به داخل كشور و ...
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 -3طراحي و ساخت چاپگرهای سه بُعدی خانگي و دفتری
اين طرح از نمونههای خارجي اقتباس گرديده و به روز بودن و بوميسازی اين طرح زمينه
خوبي در راه ارتقای تكنولوژیهای نو در كشورمان به شمار ميآيد .هدف ،توليد چاپگرهای
سه بعدی برای كاربری خانگي و دفتری با هزينه كم ميباشد .در صورت حمايت و
بوميسازی امكان چاپ قطعات فلزی و حتي چاپ ارگان در رشته پزشكي ميتواند در داخل
كشور فراهم آيد .در صورت پشتوانه مالي و اقتصادی اين طرح از پتانسيل بااليي برخوردار
ميباشد .با توجه به ارزان ارائه نمودن اين محصول رقيب داخلي در كشور وجود ندارد.
 -4ساخت و طراحي نرمافزار واقعيت افزوده برای تصويرسازی قصص ديني و ملي در
قالب كتابهای داستاني متعامل
مطابق برنامه ثبت شده ،گروه چندرسانهای رايكا برآن است تا با استفاده از تكنولوژی واقعيت
افزوده داستانها و حوادث تاريخي ديني و ملي كه دارای بار آموزشي و تربيتي برای قشر
كودک و نوجوان مي باشد را تصويرسازی نموده و اپليكيشن واقعيت افزوده آن را برای سيستم
عامل آندرويد به همراه كتاب داستان متعامل با اين اپليكيشن را طراحي و توليد نمايد.
 -5طراحي و ساخت مبلمان مدرن پايدار با رويكرد فرهنگ ايراني -اسالمي
اين طرح بر اساس نيازمندیهای واقعي جامعه و بهخصوص ارگانهای دولتي و بعضي از
شركتها كه با دفع و بازيافت زبالههای خانگي و صنعتي سرو كار دارند و به دنبال راهكاری
هستند تا از ضايعات برای توليد مواد اوليه جديد و يا توليد محصوالت استفاده نمايند.
در مرحله اول هدف رسيدن به نمونههای اوليه و در گام بعدی تجهيز كارگاه و طراحي و توليد و ارائه
محصول به بازار ميباشد .فعاليت مستمر واحد در جهت نوسعه برنامه موجود در جهت صادرات
(ارتباط با شركتهای ايتاليايي و ارگانهای داخلي) هم اكنون طرحهای اوليه و نوشتن طرح جامع و
ثبت شركت و همچنين توليد نمونههای اوليه و عقد قراردادهای الزم جهت شروع در دستور كار مي
باشد.
 -6طراحي و ساخت اسباب بازیهای چوبي بر اساس فرهنگ ايراني -اسالمي
طرح حاضر در نظر دارد ضمن طراحي اسباب بازیهای برگرفته و مبتني بر فرهنگ ايراني _
اسالمي از لحاظ مواد مورد نياز برای توليد اسباب بازی نيز به اصول اكوسيستمي و ارتقاء
ايمني توجه ويژه نمايد.
لذا ماده مورد استفاده در توليد اسباب بازیهای مورد نظر در طرح حاضر صرفا مواد سلولزی و
بهويژه چوب خواهد بود ،تا ضمن رعايت ضرورتهای زيست محيطي واجد ظريب ايمني
مناسبي نيز برای كاربران باشد.
اسباب بازیهای چوبي يكي از حوزههای پر كار توليدات فرهنگي در كشورهای مختلف
ميباشد .اما اين اسباب بازی ها رويكردهای فرهنگي ،تعليمي و تنوع بسيار گوناگون و متنوعي
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دارند كه چندان با فرهنگ ايراني _ اسالمي سازگار نيستند .و از طرف ديگر مروج و راوی
فرهنگ كشور توليد كننده هستند.
در ايران عليرغم اينكه چوب يكي از مواد سنتي بسيار رايج در حوزه بازیهای سنتي بوده
است امروز توليد اسباب بازیهای چوبي در ايران وجود ندارد.
هدف اصلي طرح حاضر دستيابي به اسباب بازیهای چوبي است كه حاوی مولفههای زير باشند:
 .1رعايت اصول اخالقي و سازگاری ساختار و محتوای اسباب بازی با اصول تربيتي و
پرهيز از بد آموزی
 .2احترام به آداب و رسوم ،ارزش ها و باورهای ديني و فرهنگ بومي و پرهيز از
استهزای آنها.
 .3استفاده از نمادها و نمودهای فرهنگ ايراني اسالمي و ارتقاء اين فرهنگ
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