
 

 دانشگاه يمعاونت پژوهش و فناور

 

 9311سال هنر اصفهان در  ل از پژوهشگران برتر دانشگاهيوه نامه تجليش

 81/81/8911بازنگری شورای پژوهشی 

 و (يیو دانشجو یأت علمي)ههنرمندان  فناوران و، ارج نهادن به پژوهشگران و ت از پژوهشيحما یدانشگاه هنر اصفهان در راستا

رتر در سطح بهنرمندان فناوران و پژوهشگران،  برگزاری تجليل از ؛ اقدام به و صنعت جامعه،ارتباط مؤثرتر دانشگاه همچنين تقويت 

در سطوح دانشگاهی)دانشکده(، استان و ملی  انتخاب پژوهشگران برتر شيوه  خواهد نمود. 8911پژوهش سال در هفته  دانشگاهی

   زير خواهد بود.( به شرح يیو دانشجو یأت علمي)ه

 دانشگاه يأت علميه ياعضا -الف(

 ساله( 5 ي)بازه زمانيسطح مل.9

برتر )سه عضو هيات معرفی پژوهشگران ، و احراز جدول شماره يک شيوه نامه مزبور وزارت عتف ابلاغی وه نامهيبر اساس ش

پژوهشی اعضای هيات علمی از سامانه پژوهشی اعضای  یپرونده هابه شيوه دريافت گزارش علمی( و فناور برتر )يک عضو( 

  انجام خواهد شد.  )گلستان(

 ساله( 5)بازه يسطح استان.2

، معرفی برتر استان انپيرو شيوه نامه ابلاغی وزارت عتف به همراه شيوه نامه سالانه ستاد جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناور

پژوهشی  فراخوان توسط معاونتبه دبير برگزاری جشنواره استانی، به شيوه ارسال  فهاندانشگاه هنر اصپژوهشگران و فناوران برتر 

 ارزيابی پرونده .انجام خواهد شدبه منظور تکميل پرونده های پژوهشی اعضای هيات علمی مندرج در سامانه پژوهشی)گلستان( 

 واست )با عنوان پژوهشگردرخ ها و معرفی اعضای برتر )تعداد بر اساس سهم تعيين شده کارگروه هنر و معماری( پس از دريافت

 برتر( انجام خواهد شد.

 سطح دانشگاه.3

 (.8911تا  8911 یو در بازه زمان یگروه آموزش یأت علميعضو ه 5ن حداقل ي)رقابت ب انتخاب پژوهشگر برتر دانشکده. 9-8

 خواهد بود. یو استان یالعمل انتخاب پژوهشگران برتر کشوررانتخاب، دستو یمبنا 

 نشده باشند. یسال گذشته معرف 9شوند که در  یمعرف یتوانند به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده ا یم يیاعضا 

 ازمحل گرانت عملکرد  یقيال( گرانت تشوير9808880888ال)يون ريليم یر و مبلغ سيق در نظر گرفته شده شامل: لوح تقديتشو

 ه سالانهيو گرانت پا یپژوهش



 

 

 يبرون دانشگاه يپژوهش يان برتر طرح هايانتخاب مجر.3-2

 مفاصا حساب  ید دارايدانشگاه، طرح ها با ی، مبلغ قرارداد و بالاسریبرون دانشگاه ی)تعداد طرح هایابيارز یمبنا

 ان کار دانشگاه باشد(.يپا یو گواه ین اجتماعيمه تأميب

 .انتخاب افراد بر اساس گزارش عملکرد دفتر ارتباط با صنعت و جامعه انجام خواهد شد 

  دو نفر خواهد بود. 8911تعداد افراد منتخب در هفته پژوهش 

 خواهد بود. 8911تا سال  8911مد نظر از سال  یبازه زمان 

 یال( از محل گرانت پژوهشير 9808880888ال)يون ريليم یمبلغ س یو پرداختر يشده شامل؛ لوح تقد ینيش بيپ یقيتشو 

 )اعضای به عنوان مجری برتر انتخاب می شوند که در سه سال گذشته تشويق نشده باشند(.سالانه هيو گرانت پا

 

 



 دانشگاه يأت علميل از مخترعان هيتجل. 3-3

 ین الملليو ب یاختراع سطح مل  

 8911تا سال  8911از سال  یبازه زمان 

 ین المللين بيمخترع یال( براير5808880888ال )يون ريليمبلغ پنجاه م ر و پرداختيشده؛ لوح تقد ینيش بيپ یقيتشو ،

ن يمخترع یال( براير0808880888ال)يون ريليست ميو  دو ین سطح مليمخترع یال( براير 9808880888ال )يون ريليم یس

 .یسطح استان

 نشده باشند. یسال گذشته معرف 9شوند که در  یمعرف یبرتر دانشکده ا مخترعتوانند به عنوان  یم يیاعضا 

 

 هنرمند برتر تجليل از. 3-4

 (ین الملليب یشگاههايا در نمايده در جشنواره و يبرگز یگواه ی)داراین الملليده بيبرگز یآثار هنر یدارا 

 (یمل یشگاههايا در نمايده در جشنواره و يبرگز یگواه ی)دارا یده مليبرگز یآثار هنر یدارا 

 8911تا  8911از سال  یبازه زمان 

 با  یأت علمياعضاء ه یال( براير5808880888ال )يون ريلير و پرداخت مبلغ پنجاه ميشده؛ لوح تقد ینيش بيپ یقيتشو

 ، پرداخت از محل گرانت عضو هيأت علمیین الملليده بيبرگز یآثار هنر

 پرداخت از محل گرانت یده مليبرگز یبا آثار هنر یأت علميه یاعضا یال( براير 9808880888ال )يون ريليم یس ،

 هيآت علمی عضو

 نشده باشند. یسال گذشته معرف 9شوند که در  یمعرف یبرتر دانشکده ا هنرمند توانند به عنوان  یم يیاعضا 

 

 سالانه 2عملکرد  يدانشکده ها بر اساس گزارش ها يل از معاونان پژوهشيتجل.3-4

 دانشکده ها ین پژوهشيانتخاب دو نفر از معاون 

 ريعملکرد دو سال اخ یانتخاب؛ گزارش ها یمبنا 

 و  یگرانت پژوهشاز محل ال( ير9808880888ال )يرون يليم یسر و پرداخت مبلغ يشده؛ لوح تقد ینيش بيپ یقيتشو

  یأت علميه عضو هيپا

 .مشروط به اينکه در دو سال گذشته انتخاب نشده باشد 

 

)در کليه سطوح يأت علميه ياز اعضايدانشکده ها و مطابق با ن يشنهاديپ يش هايکارگاهها، نشست ها و هما يبرگزار.3

 .برگزاري دانشکده، استان و ملي(

 

 

 :ييسطح دانشجو -ب(



 :يبر اساس شاخص ها ييپژوهشگران نمونه دانشجول از يتجل.9

(. )بر اساس یو مل ین الملليمعتبر ب یش هايو مقالات هما یجيو ترو ی، علمیو پژوهش ی، علم ISI)مقالات مقالات  _الف( 

 (.یدکتر یرش دانشجويا پذيو  یأت علميه یارتقاء اعضاوه نامه يش

اتمام طرح، درج اسم دانشجو در طرح و  ی)گواهیو برون دانشگاه یدرون دانشگاه یپژوهش یمشارکت در طرح ها -ب( 

 ازيامت 9: یاز    همکاريامت 7طرح:  یمجر است(. یالزام ینامه مجر یمعرف

 (یف و ترجمه کتاب)انتشارات معتبر دانشگاهيتأل -ج(

 ايقرارداد و  یقرار گرفته و دارات يمورد حما یخصوص یا بخش هايا رساله دانشجو از طرف سازمان ها و يان نامه و يپا -د(

 از(يامت 5است.) یتفاهم نامه پژوهش

 خلق آثار بديع و ارزنده هنری مطابق شيوه نامه داخلی اثر بديع و ارزنده هنری -هـ(

 ثبت شرکت در مرکز رشد دانشگاه هنر اصفهان -و(

 دانشکده ها انجام خواهد شد. ین افراد همراه با مستندات اشاره شده از طرف معاونت محترم پژوهشيا یمعرف 

 (.8911تا آذرماه  8917است )آذرماه  سالدومد نظر  یبازه زمان 

 اهدای هديهر و يشده؛ لوح تقد ینيش بيپ یقيتشو 

  امتياز می باشد. 7حداقل امتياز لازم برای پژوهشگر دانشجوی برتر 

 نشده باشند. یسال گذشته معرف 9شوند که در  یمعرف یبرتر دانشکده ا  پژوهشگرتوانند به عنوان  یم يیاعضا 

 

 

 ان مخترع:يل از دانشجويتجل.2

 ین الملليو ب یاختراع سطح مل  

  8911تا سال  8911از سال  یزمانبازه 

 اهدای هديهر و يشده؛ لوح تقد ینيش بيپ یقيتشو 

 نشده باشند. یسال گذشته معرف 9شوند که در  یمعرف یبرتر دانشکده ا مخترع دانشجويیتوانند به عنوان  یم يیاعضا 

 

 ين الملليو ب يمل يآثار هنر يان دارايل از دانشجويتجل.3

 (ین الملليب یشگاههايا در نمايده بودن در جشنواره و يبرگز یگواه ی)داراین الملليده بيبرگز یآثار هنر یدارا 

 (یمل یشگاههايا در نمايده بودن در جشنواره و يبرگز یگواه ی)دارا یملده يبرگز یآثار هنر یدارا 

 8911تا سال  8911از سال  یبازه زمان 

 اهدای هديهر و يشده؛ لوح تقد ینيش بيپ یقيتشو 

 نشده باشند. یسال گذشته معرف 9شوند که در  یمعرف یبرتر دانشکده ا هنرمندتوانند به عنوان  یم يیاعضا 

 



 . تجليل از فناور برتر  4

 ها  همکاری دانشکدهدفتر پژوهش های کاربردی دانشگاه با فناور برتر، تأييد شده  معرفی دانشجويان دارای شرايط

 8911تا  8911دارای آثار مربوطه از سال

  اهدای هديهتشويقی پيش بينی شده؛ لوح تقدير و 

 نشده باشند. یسال گذشته معرف 9شوند که در  یمعرف یبرتر دانشکده افناور توانند به عنوان  یم يیاعضا 

 


