
 
 
 
 
 
 

 تحصیالت تکمیلیاختصاص نمره به فعالیتهای پژوهشی دانشجویان اجرایی دستورالعمل 
 16/01/96دانشگاه در تاریخ  شورای پژوهشیجلسه سومین و شتاد دویست و همصوب 

 و بعد از آن( 98)تاریخ اجرا: برای دانشجویان ورودی 
 

 

 

تخصیص نمره به فعالیتهای پژوهشی دانشجویان در خصوص  16/01/96مورخ  283شورای تحصیالت تکمیلی به استناد مصوبه     
 بشرح زیر ابالغ می شود.دستورالعمل حاضر و دکتری کارشناسی ارشد 

 تعاریف:
دستورالعمل داخلی امتیاز بندی فعالیتهای با ( امتیاز مطابق 5ی است که حداقل )امنظور از مقاله پژوهشی مقالهمقاله پژوهشی: 

 کسب نماید. پژوهشی

محل خدمت « موسسه»درصد اعتبار آن از طریق  50شود که بیش از به طراحی اطالق می «:موسسه»طرح پژوهشی و فناوری داخل 
 د.تامین اعتبار شده باش« متقاضی»

شود که محل تامین اعتبار آن در بودجة عمومی دولت لحاظ شده یا دستگاه سفارش دهنده آن در سطح به طرحی اطالق می طرح ملی:
 ، در سطح ملی باشد.«موسسه»ملی باشد یا حوزة تاثیر آن، به تشخیص شورای پژوهشی

بلندمدت عضو هیات علمی است که به منظور تحقق اسناد ملی و های پژوهشی برنامه فعالیتبرنامه مصوب تحقیقاتی جهت دار: 
 رسیده باشد.« موسسه»تدوین شده و به تایید شورای پژوهشی « موسسه»های ای و ماموریتمنطقه

تبر های معهای معتبر داخلی خوارزمی، رازی، عالمه طباطبائی، فارابی و هنری فجر و جشنواره: به جشنوارهجشنواره داخلی و خارجی
باشد، « متقاضی»یا مرجع مورد تایید آن معاونت که مرتبط با تخصص « وزارت»المللی، به تشخیص معاونت پژوهش و فناوریعلمی بین
 شود.اطالق می

 كلیات : 1ماده  

 صورت التینو یا به « دانشگاه هنر اسالمی تبریز»در کلیه فعالیتهای پژوهشی الزاماً باید آدرس صحیح محل خدمت به فارسی  -1
«Tabriz Islamic Art University » به عنوان تنها آدرس درج شود. و در صورت نوشتن آدرس های دیگر به هر شکل امتیازی

 تعلق نخواهد گرفت.

 باشند.آثار حجمی و هنری از این مورد مستثنی می :1تبصره
دانشجوی دکتری باشد نوشتن آدرس محل انجام فرصت مطالعاتی به در مقاالت چاپ شده که مربوط به فرصت مطالعاتی : 2تبصره

 عنوان آدرس دوم بالمانع می باشد.

 نوشته شود. tabriziau.ac.irدر صورت نوشتن آدرس پست الکترونیکی باید آدرس ایمیل با دامنه  -1

 . ت علمی نویسنده مسئول باشددر کلیه مقاالت مشترک اعضای هیات علمی با دانشجویان تحصیالت تکمیلی می بایست عضو هیا -2

 باشد.دانشجوی کارشناسی ارشد: منظور دانشجوی در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه هنر اسالمی تبریز می -3

 باشد.دانشجوی دکتری: منظور دانشجوی در حال تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه هنر اسالمی تبریز می -4

 وهشی به دانشجویان كارشناسی ارشدنمره پژ : ضوابط و نحوه تخصیص2ماده 
روز کاری برای بررسی مستندات  15ماه )با احتساب  4آخرین زمان بهره مندی از مزایای دستورالعمل حاضر: دانشجو حداکثر تا  -1

تواند نسبت به ارائه مستندات اقدام نماید و به سوابق ( بعد از دفاع میدانشکده مربوطه( ماده حاضر توسط 1بشرح ردیف )
 تندات رعایت نشود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.هایی که زمانبندی تحویل مسفعالیت

باشد  )ذکر نام استاد راهنمای اول ضروری می باشد(مقاله می بایست مستخرج از پایان نامه دانشجو با ذکر نام اساتید پایانامه -2
 شد:و در پاورقی صفحه اول مقاله و یا صفحات پایانی مقاله )بخش تقدیر و تشکر( نوشتن جمله زیر ضروری می با

اه هنر ...  در دانشگ..............................می باشد که با راهنمایی ..« ............................».با عنوان  پایان نامه کارشناسی ارشداین مقاله مستخرج از »         
 «است.اسالمی تبریز انجام گرفته 

ترتیب قرارگرفتن اسامی مولفین، اولین نظر از  د، صرفدر گروه مؤلفین آن بیش از یک دانشجو باش در مقاالت تألیفی که -3
 مند خواهد بود و سایر دانشجویان مطابق جدول زیر امتیازدهی خواهند شد.تیاز نفر اول بهرهدانشجو از ام

 

http://research.tabriziau.ac.ir/Uploads/User/8/files/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C/%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2%20%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%20%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c.pdf
http://research.tabriziau.ac.ir/Uploads/User/8/files/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C/%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2%20%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c%20%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c.pdf


 
 

تعداد 
 همکاران

 سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوط
 مجموع ضرایب

 بقیه همکاران اول
1 100% -  
2 90% 60% 150% 
3 80% 50% 180% 
4 70% 40% 190% 
5 60% 30% 180% 

 %175 <%25 %50 و باالتر 6

 
 

 .نحوه امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد متناسب با جدول زیر خواهد بود -4
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 نوع فعالیت
حداكثر نمره 

 ردیفبرای هر 
معیار اداره پژوهش برای تخصیص 

 1مطابق با پیوست  امتیاز
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 ISI و JCR ،Scopusپذیرش یا چاپ مقاله در مجالتارائه گواهی 
 و پژوهشی

2 
 2و  1ردیف 

 3ردیف  1 ترویجی چاپ مقاله  2

دانشگاهی فاقد پذیرش یا چاپ مقاله در مجالت علمی ارائه گواهی  3
 1نمایه

7/0 
 3ردیف 

 4ردیف 5/0 چاپ مقاله در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی 4

 5ردیف 3/0 چاپ چکیده مقاله در کنفرانس های معتبر ملی و بین المللی 5

 6ردیف  2 اثر بدیع هنری 6

 7ردیف  5/1 اختراع 7
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 1بند  8ردیف  2 المللی رسمی داخلی و خارجیمسابقات بینها و کسب رتبه در جشنواره
های برنده شدن در المپادهای کشوری یا راه یابی در دوساالنه 9

 داخلی، برنده شدن در جشنواره های ملی
14/1 

 2بند  8ردیف 

 1 برنده شدن در رقابت های منطقه ای و بین دانشگاهی 10
 3بند  8ردیف 

 42/0 رقابت های استانیبرنده شدن در  11

 25/0 ایراه یابی اثر در مسابقات منطقه 12

 5/0 راه یابی اثر در مسابقات ملی 13 4بند  8ردیف 

 75/0 راه یابی اثر در مسابقات بین المللی 14

 متناسب با صالحدید دانشکده ها 25/0 برگزاری نمایشگاه انفرادی یا گروهی خارج از دانشگاه 15

 
 خواهد بود.مورد قابل قبول  2: از هر فعالیت حداکثر 1تبصره
 گیرد.اط با پایان نامه امتیاز تعلق می: به کلیه فعالیتهای جدول فوق با ذکر نام استاد راهنما و تاییدیه استاد راهنما در خصوص ارتب2تبصره
 جهت اخذ مجوز دفاع الزامی است. کارشناسی ارشد: شرکت در حداقل یک ورکشاپ های تخصصی و یا حضور در سه جلسه دفاع دانشجویی 3تبصره

 : ضوابط مقاالت موظفی دانشجویان دوره دكتری3ماده 
 .نمایند ارائه با شرایط ذیلپژوهشی  مقالهحداقل گواهی پذیرش  بایست می رساله دفاع پیش مجوز دریافت برای دانشجویان دکتری -1

 یا چاپ شده الزامی می باشد. دوم پژوهشی مقاله پذیرش گواهی ارایه نهایی دفاع مجوز دریافت برای

 شرایط مقاله پژوهشی:
 شرایط مقاالت دانشجویان دکتری: -

 موضوع و محتوی مقاله: موضوع و محتوی مقاله می تواند: -
 .مستخرج از رساله باشد  •
 ارتباط با موضوع رساله مبنی بربا ذکر نام استاد راهنما و تایید استاد راهنما  مستخرج از دروس کالسی •
 مقاله مستخرج از فرصت مطالعاتی •

 شرایط مولفین مقاالت دانشجویان دکتری: -
 تواند نویسنده مسئول باشد. در مقاله دانشجو نمی •

                                                           
 منظور مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به چاپ برسد. - 1



 
یا استاد  (ذکر نام استاد راهنمای اول ضروری می باشد)رساله الزاماً استاد راهنمای اولدر مقاله مستخرج از  •

 )با رضایت نامه کتبی استاد راهنمای اول( نویسنده مسئول می باشد. راهنمای دوم
استاد درس فارغ از اینکه عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز  ،در مقاله مستخرج از درس کالسی •

 باشد یا غیر، نویسنده مسئول می باشد.
در مقاله مستخرج از فرصت مطالعاتی نویسنده مسئول استاد راهنمای فرصت مطالعاتی یا استاد راهنمای اول  •

 می باشد.
م راهنمایی و نام خود دانشجو یا مولفین خارج از تی در مقاله مستخرج از پایان نامه یا رساله دانشجو، مولف •

تواند قید شود. در صورت قید مولف خارج از تیم مقاله مذکور به عنوان مقاله مستخرج از پایان نامه و نمی
 رساله محسوب نخواهد شد.

 اول یا دوم باشد.تواند نویسنده مسئول یا نویسنده  در مقاله موظفی دانشجو خارج از موارد ذکر شده نفرغیر نمی •
در صورت قبول نکرن نشریه مبنی بر نوشتن نویسنده مسئول، مشروط به رعایت ترتیب نویسندگان مطابق  •

 موارد ذکر شده باال، ننوشتن عنوان نویسنده مسئول منعی ایجاد نمی کند.
از مقاالت مستخرج  Q1با درجه  Scopusو  Q2یا  Q1با ضریب تاثیر JCRدر مجالت تبصره: در صورت ارائه یک مورد مقاله چاپ شده 

 از رساله مقاالت موظفی، دو مقاله موظفی به یک مقاله موظفی تبدیل خواهد شد.

باشد و در پاورقی صفحه اول یا صفحات پایانی مقاله )بخش تقدیر  مقاله موظفی الزاماً می بایست مستخرج از رساله دکتری یکی از دو -2

 کر( نوشتن جمله زیر ضروری می باشد:و تش
 «می باشد که با راهنمایی .........  در دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام گرفته است.» .................. « رساله دکتری با عنوان این مقاله مستخرج از » 

دانشگاه هنر اسالمی تبریز، مقاله مذکور به تبصره: در صورت ارئه گواهی پذیرش یا چاپ یکی از مقاالت موظفی در نشریات منتشره 
 عنوان یکی از مقاالت موظفی مورد قبول خواهد بود.

 در سایر مقاالت نوشتن توضیحات در پاورقی صفحه اول یا صفحات پایانی)بخش تقدیر و تشکر( زیر ضروری می باشد: -3

می باشد که توسط استاد .........  در دانشگاه هنر .................. « » کالس درسی دوره دکتری با عنوان این مقاله مستخرج از »  -
 «اسالمی تبریز انجام گرفته است.

 «.)نام استاد دانشگاه میزبان( ............ می باشد دوره فرصت مطالعاتی دانشجو ............ در دانشگاه ........... زیر نظر استاداین مقاله مستخرج از »  -

 مقاله تألیفی عالوه برنام استاد نام دو دانشجوی دوره دکتری باشد، از دانشجوی اول به عنوان مقاله موظفی پذیرفته می شود.اگر در  -4

و یا حضور در چهار نشست تخصصی  شرکت در حداقل یک ورکشاپ تخصصی و یا حضور در سه جلسه دفاع دانشجویی دکتری -5

 جهت اخذ مجوز دفاع الزامی است. دانشجویان دکتری دانشگاه

 : شرایط اجرایی4ماده 

 :به دانشکده مربوطه ارائه مستندات انجام فعالیت پژوهشی به شرح زیر

 در دسترس می باشد.  1دانشکدهسایت از طریق تکمیل فرم خود اظهاری فعالیت های پژوهشی دانشجو که  -1

 ارسال مدارک به شرح زیر خواهد بود: ،جهت بررسی سوابق مقاالت -2

ارسال اسکن شده و یا فایل مقاله چاپ شده در نشریات کاغذی یا الکترونیکی شامل: روجلد، شناسنامه و صفحات کامل  -2-1

 مقاله و سند معتبر مبنی بر نمایه نشریه

ده یا مجموعه مقاالت همایش شامل: روجلد، شناسنامه و صفحات کامل ارسال اسکن صفحات مقاله چاپ شده در چکی -2-2

مبنی بر نمایه در  ISCمقاله، در صورت ارائه شفاهی یا پوستر تحویل گواهی ارائه و مستندات معتبر مستخرج از سایت 

 برای همایش های ملی و بین المللی داخلی  ISCسایت 

در صورت ارائه شفاهی یا پوستر تحویل گواهی ارائه و مستندات ، CD، فایل مقاله مستخرج ازCDارسال اسکن روجلد -2-3

 های ملی و بین المللی داخلیبرای همایش ISCمبنی بر نمایه در سایت  ISCمعتبر مستخرج از سایت 

 پایگاه مجالت تخصصی نورهای مستخرج از سایت سیویلیکا، پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، مقاالت کنفرانس -2-4

 های ذکر شده)بانک اطالعات نشریات کشور( همراه با مستندات مبنی بر مستخرج از سایت magiranو 

تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزشی اختراع یا اکتشاف: ارسال تائیدیه علمی صادر شده از طرف وزارت علوم،  -3

 های مربوطهپزشکی و در صورت تولید و تجاری سازی ارائه تائیدیه از طرف وزارت صنعت و معدن و تجارت و یا سازمان
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دانشکده مربوطه و شورای برگزاری نمایشگاه هنری انفرادی یا گروهی: بعد از برگزاری نمایشگاه ارائه درخواست کتبی و تصویب در  -4

 پژوهشی با ارائه مستندات:

ارائه گواهی معتبر یا قرارداد با ذکر تعداد آثار نمایش داده شده از ارگان های دولتی یا سازمان های خصوصی که سالن  -

 نمایش آثار هنری دارند.

 تصاویر آثار هنری همراه با تصاویر گالری که آثار درآن به نمایش درآمده است. -

 های علمی هنری به همراه مستندات اثر شامل تصویر و یا تصاویر اثرئه گواهی کسب رتبه در جشنوارهارا -5

 اثر بدیع هنری و ارزنده: ارسال گزارش مکتوب و مستندات داوری اثر و جواب استعالم از کمیته ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -6
 

 تدوین: مدیریت پژوهش و فناوری


