معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

شيوه نامه تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه هنر اصفهان در سال 9311
بازنگری شورای پژوهشی 8911/81/81
دانشگاه هنر اصفهان در راستای حمايت از پژوهش و ارج نهادن به پژوهشگران ،فناوران و هنرمندان (هيأت علمی و دانشجويی) و
همچنين تقويت ارتباط مؤثرتر دانشگاه ،جامعه و صنعت؛ اقدام به برگزاری تجليل از پژوهشگران ،فناوران و هنرمندان برتر در سطح
دانشگاهی در هفته پژوهش سال  8911خواهد نمود .شيوه انتخاب پژوهشگران برتر در سطوح دانشگاهی(دانشکده) ،استان و ملی
(هيأت علمی و دانشجويی) به شرح زير خواهد بود.
الف) -اعضاي هيأت علمي دانشگاه
.9سطح ملي(بازه زماني  5ساله)
بر اساس شيوه نامه ابلاغی وزارت عتف و احراز جدول شماره يک شيوه نامه مزبور ،معرفی پژوهشگران برتر (سه عضو هيات
علمی) و فناور برتر (يک عضو) به شيوه دريافت گزارش پرونده های پژوهشی اعضای هيات علمی از سامانه پژوهشی اعضای
(گلستان) انجام خواهد شد.
.2سطح استاني(بازه  5ساله)
پيرو شيوه نامه ابلاغی وزارت عتف به همراه شيوه نامه سالانه ستاد جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر استان ،معرفی
پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه هنر اصفهان به دبير برگزاری جشنواره استانی ،به شيوه ارسال فراخوان توسط معاونت پژوهشی
به منظور تکميل پرونده های پژوهشی اعضای هيات علمی مندرج در سامانه پژوهشی(گلستان) انجام خواهد شد .ارزيابی پرونده
ها و معرفی اعضای برتر (تعداد بر اساس سهم تعيين شده کارگروه هنر و معماری) پس از دريافت درخواست (با عنوان پژوهشگر
برتر) انجام خواهد شد.
.3سطح دانشگاه
 .8-9انتخاب پژوهشگر برتر دانشکده (رقابت بين حداقل  5عضو هيأت علمی گروه آموزشی و در بازه زمانی  8911تا ).8911
 مبنای انتخاب ،دستورالعمل انتخاب پژوهشگران برتر کشوری و استانی خواهد بود.
 اعضايی می توانند به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده ای معرفی شوند که در  9سال گذشته معرفی نشده باشند.
 تشويق در نظر گرفته شده شامل :لوح تقدير و مبلغ سی ميليون ريال(9808880888ريال) گرانت تشويقی ازمحل گرانت عملکرد
پژوهشی و گرانت پايه سالانه

.2-3انتخاب مجريان برتر طرح هاي پژوهشي برون دانشگاهي
 مبنای ارزيابی(تعداد طرح های برون دانشگاهی ،مبلغ قرارداد و بالاسری دانشگاه ،طرح ها بايد دارای مفاصا حساب
بيمه تأمين اجتماعی و گواهی پايان کار دانشگاه باشد).
 انتخاب افراد بر اساس گزارش عملکرد دفتر ارتباط با صنعت و جامعه انجام خواهد شد.
 تعداد افراد منتخب در هفته پژوهش  8911دو نفر خواهد بود.
 بازه زمانی مد نظر از سال  8911تا سال  8911خواهد بود.
 تشويقی پيش بينی شده شامل؛ لوح تقدير و پرداختی مبلغ سی ميليون ريال( 9808880888ريال) از محل گرانت پژوهشی
و گرانت پايه سالانه(.اعضای به عنوان مجری برتر انتخاب می شوند که در سه سال گذشته تشويق نشده باشند)

 .3-3تجليل از مخترعان هيأت علمي دانشگاه
 اختراع سطح ملی و بين المللی
 بازه زمانی از سال  8911تا سال 8911
 تشويقی پيش بينی شده؛ لوح تقدير و پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال (5808880888ريال) برای مخترعين بين المللی،
سی ميليون ريال ( 9808880888ريال) برای مخترعين سطح ملی و دويست ميليون ريال(0808880888ريال) برای مخترعين
سطح استانی.
 اعضايی می توانند به عنوان مخترع برتر دانشکده ای معرفی شوند که در  9سال گذشته معرفی نشده باشند.
 .4-3تجليل از هنرمند برتر
 دارای آثار هنری برگزيده بين المللی(دارای گواهی برگزيده در جشنواره و يا در نمايشگاههای بين المللی)
 دارای آثار هنری برگزيده ملی (دارای گواهی برگزيده در جشنواره و يا در نمايشگاههای ملی)
 بازه زمانی از سال  8911تا 8911
 تشويقی پيش بينی شده؛ لوح تقدير و پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال (5808880888ريال) برای اعضاء هيأت علمی با
آثار هنری برگزيده بين المللی ،پرداخت از محل گرانت عضو هيأت علمی
 سی ميليون ريال ( 9808880888ريال) برای اعضای هيأت علمی با آثار هنری برگزيده ملی ،پرداخت از محل گرانت
عضو هيآت علمی
 اعضايی می توانند به عنوان هنرمند برتر دانشکده ای معرفی شوند که در  9سال گذشته معرفی نشده باشند.

.4-3تجليل از معاونان پژوهشي دانشکده ها بر اساس گزارش هاي عملکرد  2سالانه
 انتخاب دو نفر از معاونين پژوهشی دانشکده ها
 مبنای انتخاب؛ گزارش های عملکرد دو سال اخير
 تشويقی پيش بينی شده؛ لوح تقدير و پرداخت مبلغ سی ميليون ريال (9808880888ريال) از محل گرانت پژوهشی و
پايه عضو هيأت علمی
 مشروط به اينکه در دو سال گذشته انتخاب نشده باشد.

.3برگزاري کارگاهها ،نشست ها و همايش هاي پيشنهادي دانشکده ها و مطابق با نياز اعضاي هيأت علمي(در کليه سطوح
برگزاري دانشکده ،استان و ملي).

ب) -سطح دانشجويي:

.9تجليل از پژوهشگران نمونه دانشجويي بر اساس شاخص هاي:
الف)_ مقالات (مقالات  ، ISIعلمی و پژوهشی ،علمی و ترويجی و مقالات همايش های معتبر بين المللی و ملی)( .بر اساس
شيوه نامه ارتقاء اعضای هيأت علمی و يا پذيرش دانشجوی دکتری).
ب) -مشارکت در طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی(گواهی اتمام طرح ،درج اسم دانشجو در طرح و
معرفی نامه مجری الزامی است) .مجری طرح 7 :امتياز

همکاری 9 :امتياز

ج) -تأليف و ترجمه کتاب(انتشارات معتبر دانشگاهی)
د) -پايان نامه و يا رساله دانشجو از طرف سازمان ها و يا بخش های خصوصی مورد حمايت قرار گرفته و دارای قرارداد و يا
تفاهم نامه پژوهشی است 5(.امتياز)
هـ) -خلق آثار بديع و ارزنده هنری مطابق شيوه نامه داخلی اثر بديع و ارزنده هنری
و) -ثبت شرکت در مرکز رشد دانشگاه هنر اصفهان
 معرفی اين افراد همراه با مستندات اشاره شده از طرف معاونت محترم پژوهشی دانشکده ها انجام خواهد شد.
 بازه زمانی مد نظر دوسال است (آذرماه  8917تا آذرماه .)8911
 تشويقی پيش بينی شده؛ لوح تقدير و اهدای هديه
 حداقل امتياز لازم برای پژوهشگر دانشجوی برتر  7امتياز می باشد.


اعضايی می توانند به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده ای معرفی شوند که در  9سال گذشته معرفی نشده باشند.

.2تجليل از دانشجويان مخترع:
 اختراع سطح ملی و بين المللی
 بازه زمانی از سال  8911تا سال 8911
 تشويقی پيش بينی شده؛ لوح تقدير و اهدای هديه


اعضايی می توانند به عنوان مخترع دانشجويی برتر دانشکده ای معرفی شوند که در  9سال گذشته معرفی نشده باشند.

.3تجليل از دانشجويان داراي آثار هنري ملي و بين المللي
 دارای آثار هنری برگزيده بين المللی(دارای گواهی برگزيده بودن در جشنواره و يا در نمايشگاههای بين المللی)
 دارای آثار هنری برگزيده ملی (دارای گواهی برگزيده بودن در جشنواره و يا در نمايشگاههای ملی)
 بازه زمانی از سال  8911تا سال 8911
 تشويقی پيش بينی شده؛ لوح تقدير و اهدای هديه


اعضايی می توانند به عنوان هنرمند برتر دانشکده ای معرفی شوند که در  9سال گذشته معرفی نشده باشند.

 . 4تجليل از فناور برتر
 معرفی دانشجويان دارای شرايط فناور برتر ،تأييد شده دفتر پژوهش های کاربردی دانشگاه با همکاری دانشکده ها
دارای آثار مربوطه از سال 8911تا 8911
 تشويقی پيش بينی شده؛ لوح تقدير و اهدای هديه
 اعضايی می توانند به عنوان فناور برتر دانشکده ای معرفی شوند که در  9سال گذشته معرفی نشده باشند.

