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 0010-0011دانشگاه  پژوهش راهبردیسند 

 سیاست ها، برنامه ها، راهبردها، اقدامات عملیاتی و نتایج مورد انتظار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  تمدن نوين اسلامی : پشتيبانی علمی فرهنگ و هنرِاصلیسياست 

 عملياتیاقدامات  راهبرد برنامه

 نتايج مورد انتظار

 چهارساله سالهيک 
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 کيفی گسترش -1-1

برای  بنيادی های پژوهش

دستيابی به مرجعيت 

 هنری -علمی

 اهگتبیین و گفتمان سازی مرجعیت علمی دانش

 تدوين دستورالعمل و ساز و كار كسب مرجعیت علمی -
 تصويب رشته دكتری مطالعات فرش -
 

بازیدر ای دانشکده چندرسانه مرجعیت علمی-
 در سطح ملی های جدی

)شیشه گری،  مرجعیت علمی هنرهای صناعی -
در شمال  سرامیك، زيورآلات و صنايع چوب(

 غرب كشور
مرجعیت علمی دانشکده معماری و شهرسازی -

اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی اسلامی در 
 سطح ملی

در حوزه  حفاظتمرجعیت علمی دانشکده  -
ياستان شناسی شمال غرب باستان سنجی و 

 بین المللیدر سطح  ايران و قفقاز
  كسب مرجعیت در حوزه فرش -

پشتیبانی و حمايت از پژوهش های بنیادی ماموريت 
 گرا

طرح بنیادی ماموريت گرا در  2انجام حداقل  - -
 سطح  ملی 

 و مبلمانطراحی  ملی تدوين دستورالعمل -
 - ايرانی زندگی سبك بر مبتنی منزل اثاثیه

 اسلامی

تشويق و حمايت ويژه از پژوهشگران، ايده پردازان و 
 و هنری دانشگاه علمینوآوران 

حضور اعضای هیئت علمی در تیم های تحقیقاتی خارجی 
 )آلمان و فرانسه( در حوزه باستان شناسی و باستان سنجی

و مرمت توسعه روش ها و مواد بومی حفاظت 
 آثار فرهنگی



 تبريز مکتب احیاء
 مقالات علمی پژوهشی در زمینه مکتب تبريز 3حداقل  تولید-

 عنوان كتاب در زمینه مکتب تبريز 1تالیف حداقل -

تمدن ساز ارائه الگوهای معماری و شهرسازی تبريز -
 نوين اسلامی

ارائه پیشنهادات جهت بازنگری ضوابط ملاک عمل -
 و شهرسازی در سازمانهای مختلف در حوزه معماری

ارتقاء همكاری با  -1-2

در  هنری -مراکز علمی 

ای و سطح ملی، منطقه

 ؛المللیبين

با اولويت کشورهای 

اسلامی و حوزه فرهنگی 

 تبريز

 

ايجاد مراكز تحقیقاتی مشترک با مراكز علمی منطقه 
 ای و بین المللی

 -راه اندازی مركز همکاری های علمی - سردروردراه اندازی مركز مشترک با تابلو فرش  -
فرهنگی منطقه جنوب قفقاز )ديپلماسی فرهنگی 

 هنری حوزه تمدنی ايران فرهنگی(
استانشناسی آلمان و براه اندازی دفتر موسسه  -

 موسسه گوته در دانشگاه

جذب متقاضیان فرصتهای مطالعاتی از زمینه سازی 
 ساير كشورها

درصد  05جذب متقاضیان خارجی به میزان  - فرايند جذب دانشجويان خارجیتدوين زمینه های جذب و -
 اعضای هیات علمی دانشیار به بالا 

مشترک منطقه ای و بین  انجام طرحهای پژوهشی
 المللی

طرح پژوهشی مشترک بین المللی در  چهارعقد قرارداد -
صناعی ، معماری و  ، هنرهایایهای رايانهبازی های) حوزه

 شهرسازی  اسلامی، باستان سنجی(
مراكز علمی و موزه های بین عقد تفاهم نامه همکاری با  -

موزه آبگینه و سفالینه ايران، موزه هنرهای نظیر  ) المللی
 ( كاربردی لايپزيك

ه بطرح پژوهشی بین المللی مشترک انجام  -
درصد اعضای هیات علمی استاديار و   25میزان 
 به بالا

 

ها و سمینارهای مشترک با مراكز برگزاری همايش
 المللیبینمنطقه ای و علمی معتبر 

 شیشه هنر المللی بین همايش-
برگزاری نشست تخصصی در حوزه باستان شناسی و  -

 باستان سنجی با مشاركت آلمان و فرانسه
 

برگزاری جشنواره ملی بازی های جدی با -
 ایهای رايانهحمايت بنیاد ملی بازی

ه در حوز سمپوزيم بین المللی برگزاری يك -
 سرامیك

برگزاری يك همايش بین المللی در حوزه -
 معماری و شهرسازی اسلامی

پنجمین و شمشین كنگره بین المللی برگزاری  -
 دستی جهان اسلامی  هنرهای اسلامی و صنايع 

 برگزری نشست تخصصی با موزه فرش باكو  -

 آذربايجانكشور در 

دومین همايش بین المللی باستان سنجی ايران -
 و آلمان 

همايش بین المللی باستان شناسی اسلامی -
 ارسیکا

برگزاری همايش بین المللی خوشنويسی  -
 اسلامی



اجرايی بین -كرسی های علمی راه اندازی 
 (دفتر ايرانالمللی)

 راه اندازی دفتر ايران ارسیکا -

حفاظت و مرمت منطقه جنوب  راه اندازی دفتر -
 قفقاز

 

افزايش توليدات  -1-3

با توجه به نيازها و  علمی

 اقتضائات جامعه اسلامی

 

 

شريات ن سازی ملی و بین المللی ارتقاء كیفی و نمايه
 دانشگاه

 كسب رتبه الف برای حداقل دو نشريه دانشگاه-
 نشريه علمی  3 نمايه سازی بین المللی-

فرهنگ معماری و  دانشگاه) باستان سنجی،
 (هنرهای صناعی اسلامیشهرسازی و 

 بین رشته ای جديدانتشار مجلات 
راه اندازی دو نشريه بین رشته ای) حفاظت و مرمت ، -

 طراحی و سبك زندگی(

 راه اندازی نشريه باستانشناسی ايران و قفقازيه-

 ایمجله علمی چندرسانه راه اندازی-

پشتیبانی از چاپ مقالات اعضای هیات علمی در 
 المللی مجلات معتبر بین

 به ازای المللیمجلات معتبر بینمقاله در   0 میانگینچاپ -
 هر دانشکده

مجلات معتبر مقاله در   10میانگین چاپ -
 به ازای هر دانشکده المللیبین

چاپ مقالات مشترک اعضای هیات علمی دانشگاه با 
 هیات علمی معتبر خارجیاعضای 

ه ب المللیمجلات معتبر بینمقاله مشترک در  1چاپ حداقل -
 ازای هر دانشکده

مجلات معتبر مقاله مشترک در  4چاپ حداقل -
 به ازای هر دانشکده المللیبین

 هنری در مقیاسبديع نرم افزار و آثار  ،انتشار كتب
 المللیبین ملی و

كتاب در قالب تالیف يا ترجمه به عنوان  2انتشار میانگین  -
 ازای هر دانشکده

به صورت فراگیر در  رايانه ای انتشار يك بازی-
 سطح كشور

درصد اعضای هیات  25به میزان  تالیف كتاب-
 علمی هر دانشکده 

حضور اعضای هیات علمی و دانشجويان در 
 یالمللدر سطح ملی و بین و هنری همايشهای علمی

در همايشهای هیات علمی هر دانشکده  3میانگین  حضور -
 المللیدر سطح بین و هنری علمی

 هر دانشکده هیات علمی 15میانگین حضور -
 المللیدر سطح بین و هنری همايشهای علمی

پاسخگويی به  -1-4

در  کاربردیهای چالش

فرهنگ و هنر های حوزه

 تمدن نوين اسلامی

رگزاری جلسات و نشستهای علمی و تخصصی با ب
 و نهادهای سیاستگذار  كاربردحوزه 

 نهاد اجرايی 4عقد تفاهم نامه با  -

برگزاری نشست تخصصی با نهادهای علمی و سیاستگذاری  -
 حداقل به تعداد هر دانشکده 

مشاركت در بازبینی ضوابط ملاک عمل در سازمان ها و  -
 ارگان های مرتبط با حوزه

برگزاری نشیت های تخصصی  بین المللی در  -
نشست به ازای هر  1حوزه منطقه  سالیانه 

 دانشکده

با نهادهای ذيربط در قالب تبادل استاد و دانشجو 
فرصت های مطالعاتی اساتید و پايان نامه های 

 تحصیلات تکمیلی

درصد  اعضای هیات علمی در قالب فرصت  0حضور حداقل  -
 وقت در جامعه و صنعت مطالعاتی پاره

درصد پايان نامه های  0عقد قرارداد برای حداقل  -
 تحصیلات تکمیلی در قالب پارساهای تقاضا محور

درصد  اعضای هیات علمی  25حضور حداقل -
در قالب فرصت مطالعاتی پاره وقت در جامعه و 

 صنعت
درصد پايان نامه  25عقد قرارداد برای حداقل  -

تکمیلی در قالب پارساهای تقاضا های تحصیلات 
 محور

 برگزاری كرسی های آزاد انديشی و نظريه پردازی
و  ایچندرسانههای:كرسی ترويجی در حوزه  سهبرگزاری -

 معماری اسلامی و شهرسازی اسلامی
در حوزه نظريه پردازی در  3برگزاری حداقل -

 معماری و شهرسازی اسلامی ،ایهای:چندرسانه



شناسی شمال غرب ايران و قفقاز در و باستان 
 دوره های اسلامی و پیش از تاريخ

الگوسازی فرهنگ و  -1-5

 تمدن ايران اسلامی

 

 نمايشگاه از آثار بديع ثبت شده 1برگزاری  - - هنری و كاربردی-توسعه آثار بديع فرهنگی

 توسعه فعالیت های نمايشگاهی ترويجی و 
 فرهنگ ساز

نمايشگاه هنری ملی از آثار ويژه  دوبرگزاری حداقل  -
 دانشگاه

درصد آثار دانشجويان و 0راهیابی حداقل -
اعضای هیات علمی در رويداد های مرتبط با 

نظیر دوسالانه ها،  های تجسمی و صناعیهنر
 جشنواره ها ملی و بین المللی

 برگزاری جشنواره ملی  طراحی با نمايش آثار-

نمايشگاه هنری بین المللی از آثار برگزاری حداقل يك  -
ويژه دانشگاه و ساير دانشگاه های حوزه تمدنی ايران 

 فرهنگی

 

 برگزاری حداقل يك ايستگاه زنده آموزشی تولید آثار هنری-
سمپوزيم ملی و بین المللی در  3برگزاری  -

 هنرهای صناعی های  زمینه
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های ايجاد کرسی -2-1

استاد ممتازی و همكاری با 

 اساتيد ممتاز بين المللی

 

 راه اندازی كرسی استاد ممتاز 
رشته های در استاد ممتازی كسب كرسی - تدوين دستورالعمل اجرايی-

  مرجع علمی

های داخل و اساتید ممتاز از دانشگاه با همکاری

 Visiting) به صورت وابسته خارج كشور

professor) 

هنرمندان مطرح در سطح اقامت هنری برگزاری يك دوره -
 كشور

بین المللی به میزان  ملی و مطرح يك استادهمکاری با  -
 درصد دانشکده ها 25

دورهای اقامت هنری برای  2برگزاری حداقل -
 هنرمندان خارج از كشور

بین  ملی و مطرح چند استادهمکاری با   -
 دانشکده ها به ازای هرالمللی 
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تعامل با ساير  -3-1

نهادهای جامعه برای 

بازآفرينی نقش دانشگاه 

به مثابه مبدأ تحولات 

 جامعه پيشرو و پايدار

 

ساز و كارها و روش های اجرايی مناسب  تقويت
 برای حضور دانشگاه در جامعه

ساعت موظفی اعضا هیات علمی  45ساعت از  8اختصاص  -
 جهت حضور در حوزه كاربرد

اعتبار پژوهانه تشويقی برای فرصت های مطالعاتی اعضای  -
 هیات علمی منجر به عقد قرارداد 

 

حضور اعضای هیئت علمی در شوراهای تاثیر -
 گذار حوزه های مرتبط

 هسته های پژوهشیعملکرد و ارتقاء ارزيابی 
 دانشگاه

قرارداد های پژوهشی با نهادهای اجرايی به تعداد حداقل عقد -
 درصد اعضای هیات علمی دانشکده ها 0
در دو دانشکده با شركت  قرارداد مشاوره ای  2حداقل  عقد -

 شهرک های صنعتی

عقد قرارداد های پژوهشی با نهادهای اجرايی به -
درصد اعضای هیات علمی  45تعداد حداقل 

 دانشکده ها
 15به میزان عقد قراردادهای مشاوره ای  -

با شركت  درصداعضای هیات علمی دانشگاه
 شهرک های صنعتی

 نیازهای با دانشگاه هم افزايی و هماهنگی ساختاری
 هنری جامعه-علمی

تخصصی بر فرايندها و  –ارايه راهکارهای علمی  -

دستورالعمل های حاكم از منظر طراحی خدمات حداقل يك 
 مورد

تخصصی بر  –ارايه راهکارهای علمی  -

به فرايندها و دستورالعمل های حاكم حداقل 
 تعداد دانشکده ها



شبكه سازی   -3-2

تعاملی فرهنگ و هنر 

 تمدن نوين ايران اسلامی

 موزه هنرهای معاصر كشورهای اسلامی
تبیین حوزه موضوعی موزه و هماهنگی با  هنرمندان  -

 كشورهای اسلامی 
بردازی از موزه هنرهای معاصر كشورهای بهره -

 اسلامی

 در مراجع ذيربط  راه اندازی سامانه
 معماری و شهرسازی سامانه شبکه تدوين و تصويب پرپوزال-

 اسلامی
 راه اندازی شبکه معماری و شهرسازی اسلامی -

تعاملی فرهنگ و هنر تمدن نوين سامانه راه اندازی 
 ايران اسلامی 

اندازی شبکه تعاملی اساتید ملی و بین راه  - -
المللی مطالعات باستان شناسی اسلامی و پیش از 

 تاريخ  شمال غرب ايران و قفقاز

 حقیقی و حقوقی شناسايی انديشمندان برجسته
 مرتبط جهت گسترش شبکه

تدوين بانك اطلاعاتی از صاحب نظران در حوزه های ملی و -
 بین المللی در هر دانشکده

 

، هدايت پژوهشها -3-4

 پايان نامه ها و رساله های

 کاربردی سوی دانشگاه به

با توجه به نيازها و  کردن

 و اقتضائات جامعه اسلامی

 سازی دستاوردهاتجاری

ه حوز همکاری بین دانشگاه وهای تفاهم نامه  انعقاد
 كاربرد

ارائه طرح های موضوعی برای ارگانها و سازمانهای ذير  -
شهر در قالب طرح های كلاسی، پايان نامه  ربط در سطح

 های دانشجويی، طرح های پژوهشی به ازای هر دانشکده

طرح های كلاسی،   %05جهت دهی حداقل   -
پايان نامه های دانشجويی، طرح های پژوهشی 

طرح های موضوعی برای ارگانها و در قالب 
 سازمانهای ذير ربط در سطح شهر 

 تقاضا محور  پارساهایانعقاد قرارداد حمايت از 

درصد پايان نامه های كارشناسی ارشد   0اختصاص حداقل  -
 به موضوعات تقاضا محور 

درصد رساله های دكتری به  15اختصاص حداقل  -
 موضوعات تقاضا محور

درصد پايان نامه های  10اختصاص حداقل  -
 كارشناسی ارشد  به موضوعات تقاضا محور 

درصد رساله های  25اختصاص حداقل  -
 دكتری به موضوعات تقاضا محور

استفاده از پژوهشگران پسا دكتری و دستیاران 
پژوهشی در قالب قراردادهای پژوهشی با حوزه 

 كاربرد

ظرفیت  %15جذب محقق پسا دكتری به تعداد حداقل  -
 پذيرش دكتری

 %35جذب محقق پسا دكتری به تعداد حداقل  -
 ظرفیت پذيرش دكتری
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بهبود نظام ارزيابی  -4-1

عملكرد اعضای هيات 

 علمی

 

ها و استانداردهای ارزيابی بازنگری در شاخص
بر اساس ماموريت  عملکرد اعضای هیات علمی 

 دانشگاه نسل چهار 

 بازبینی در نظام پايه استحقاقی -

تشويقی برای عملکرد اعضا هیات علمی  اختصاص پايه  -
 جامعه محور

 

بازخورد مستمر نتايج ارزيابی عملکرد به اعضای 
 هیات علمی 

  اعطای اعتبار پژوهانه تشويقی بر مبنای ارزيابی عملکرد -

 

 

 


