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 پژوهشی شیوه نامه اعطای پایه تشویقی

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز علمی تاهی عضایا

 
به منظور ارج نهادن به فعالیت های پژوهشی کیفی، فناورانه و کاربردی اعضای هیات علمی دانشگاه، اعطای پایه تشویقی به      

 اسالمی هنر و سهند صنعتی دانشگاه امناء هیات جلسه 36 دستور مصوبه اجرایی العمل دستور اجرای درو  اعضای هیات علمی
 مورد تصویب هیات رئیسه دانشگاه قرار گرفت. با شرایط زیر:03/04/93 تاریخ در تبریز

 

 اعطای پایه تشویقی پژوهشی برای واجدین شرایط به یکی از دو صورت زیر امکان پذیر است:       
امتیهاز از فعالیهت ههای علمهی و پژوهشهی در ههر سها  مهازاد بهر           20اعطای یک پایهه تشهویقی بهه ازای کسهب لهداقل       (1ماده 

 استحقاقی سالیانه با شرایط زیر:امتیازات ترفیع 
 سایر فعالیت های پژوهشی

 (امتیاز درصد 40 حداكثر)

  آثار بدیع و ارزنده هنری
 (امتیاز درصد 50 حداكثر)

 شرایط مقاالت
 )چاپ شده(

پایه های 
 تشویقی

ثبت اختراع  با امتیاز داوری علمی لداقل 
70% 

 طرح پژوهشی کاربردی 

 کف آثار بدیع و ارزنده هنری با
 امتیاز 7

 ب –الف  –وزارتی : بین المللی 
JCR ( IF>0.1) 

Scopus(Q1/Q2/Q3) 

1-3 

 به شرط  فروش   اختراع ثبت

   کاربردی پژوهشی طرح

 کف هنری با ارزنده و بدیع آثار
 امتیاز 7

 ب – الف – المللی بین:  وزارتی
JCR( IF>0.3) 

Scopus (Q1/Q2) 

4-6 

 تجاری سازی اختراع
 کاربردی طرح پژوهشی

آثار بدیع و ارزنده هنری با کف 
 امتیاز 7

 

 الف – المللی بین:  وزارتی
JCR (IF>0.5) 

Scopus (Q1) 

7 

 

تنهها مقها ت بها درج وابسهتگی دانشهگاه هنهر اسهالمی تبریهز در اعطهای پایهه تشهویقی مهالر قهرار مهی گیرنهد کههه از                 -1-1
 رساله یا پایان نامه متقاضی پایه تشویقی مستخرج نباشد.

 .باشد ، مولف اصلی و مجریهیات علمی باید نویسنده مسئو  عضو فعالیت هادر  نیمی از لداقل  -1-2

 .ضروری می باشد المللی بین های نمایه با مقاله یک لداقل داشتن 7تا  4 های در بازه پایه -1-3

دادهای ( پژوهشی کاربردی خاتمه یافته با جمع مبلغ رقرارداد ) یا قرا تبصره: در صورتیکه ضرورت فوق لاصل نشده باشد
 می توانند جایگزین شوند:  مطابق جدو  زیر

 7پایه  6-4پایه های  دانشکدههیات علمی عضو 
 400 200 هنرهای تجسمی، هنرهای صناعی، فرش، طراحی 

 600 300 حفاظت آثار فرهنگی، معماری و شهرسازی و چندرسانه ای

 می تواند از آثار بدیع هنری باشد. 1ده درصد امتیاز ما 50لداکثر  -1-4

 هثبهت اختهراع خهارجی و یها از ثبهت اختهراع داخلهی ) بهه شهرطی کهه به            از توانهد  می 1 ماده امتیاز درصد 40 لداکثر  -1-5
توانهد  کسهب شهود. همینهین، معهاد  همهین امتیهاز مهی        تایید سازمان پهژوه  ههای علمهی و صهنعتی رسهیده باشهد(      

پژوهشهی کهاربردی دارای لسهن انجهار کهار از کارفرمها کسهب گهردد و یها از ایجهاد و راه انهدازی شهرکت             از طرح ههای  
 دان  بنیان می توان معاد  همین امتیاز مذکور را اخذ نمود.

  
 اشدب می علمی هیات عضو خود تعریف مبنای ،ماده این مشمو  پژوهشی تشویقی هایپایه در بررسی سا  یک تعریف در -1-6

 تاریخ از قبل بایست می بازه این . البته باشد نمی ترفیع یکساله بازه یا و شمسی سا  پایان و شروع معنی به لزوماً و
 .باشد متقاضی درخواست
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 آیین نامه استخدار اعضای هیات علمی دانشگاهها: 53ماده  1در اجرای ردیف  (2ماده 

«دانشگاه ترفیع کمیته انتخاب به دانشکده در متوالی سا  سه در پژوهشی امتیاز با ترین کسب»  

گردد. در صورتی که درصد اعضاء هیات علمی دانشگاه و به طور سا نه اعطاء می 10پایه تشویقی صرفاً به میزان - 2-1

ها و با اولویت بیشترین درصد در دانشکده 10درصد اعضاء دانشگاه باشد، با رعایت  10تعداد واجدین شرایط بی  از 

 پایه تشویقی پژوهشی بررسی خواهد شد.امتیاز پژوهشی، 

های دانشکده مربوطه هر دو سا  یکبار عضو باشد پرونده 10در صورتیکه تعداد اعضای دانشکده متقاضی کمتر از  - 2-2

 بررسی خواهد شد.

ر پایه با فاصله زمانی پنج سا  از یکدیگر د 3های تشویقی مشمو  این بند، هربار یک پایه و لداکثر مجموع پایه - 2-3

 طو  خدمت خواهد بود.

های واصله سا  قبل انجار در شهریور هر سا  براساس پرونده ماده های تشویقی پژوهشی مشمو  این بررسی پایه - 2-4

 خواهد شد.

 

 ( سایر شرایط 3ماده 

ازات علمی امتیمند شد و در صورت تعلق پایه تشویقی پژوهشی به عضو هیات از مزایای هر فعالیت فقط یکبار می توان بهره -3-1

 متعلقه سوخت خواهد شد.

 مبنای محاسبه پایه ها، از تاریخ درخواست خواهد بود. -3-2

 .بود خواهد دانشگاه پژوهشی های فعالیت بندی امتیاز دستورالعمل اساس بر مفاد کلیه دهی امتیاز مالر -3-4

 علمی دانشگاهها خواهد بود.لداکثر پایه های تشویقی مطابق آیین نامه استخدامی اعضای هیات  -3-5

 
دانشههگاه هنههر اسههالمی تبریههز بههه تصههویب رسههید و از ابتههدای سهها    رئیسههه هیههات  06/02/1400شههیوه نامههه در جلسههه  ایههن 

 زر بههه رکههر اسههت امتیازهههای مکتسههبه از بنههد سههایر فعالیههت هههای پژوهشههی بعههد از تصههویب  قابههل اجههرا خواهههد بههود.  1400

  بود.هیات امناء قابل اعما  خواهد 


