
  چهارمين جلسه كميته ارزشيابي پژوهشي دانشگاه 1ضميمه شماره                                                                                                                                                       

 اثر بديع و ارزنده هنري هاي  ارزيابي و سقف امتيازاتشاخص 

  سطح   عنوان شاخص   

  تبهربه ترتيب و كنكورها  ها، مسابقات آثار منتخب جشنواره  1
  دانشگاهي  استاني ملي  بين المللي

  سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول
10-9 9-8  8-7 8-7 7-6 6-5 5-4  4-3  3-1 4-3  3-5/1  5/1-1  

  داخل كشور شوراز ك خارج                                                                               

  هاي انفرادينمايشگاه درشده  آثار ارايهمجموعه   2
موزه و نگارخانه هاي 

  معتبر
دانشگاه
  معتبر

  ساير   معتبر دانشگاه موزه و نگارخانه هاي معتبر  ساير 

10-7 7-3 3-1  10-7 7-3 3-1  

  استاني  ملي  بين المللي                                                                 

3  
  ايهو جشنواره  هايافته به نمايشگاهآثار داوري شده و راه

  گروهي 

موزه و نگارخانه هاي 
موزه و نگارخانه هاي   ساير  دانشگاهي معتبر

  ساير  دانشگاهي  و نگارخانه هاي معتبر موزه  ساير  دانشگاهي معتبر
7-4 4-3 3-1 7-4 4-3 3-1  3-2  3-2  1  

 بين المللي و ملي                                  

4  
 :آثار هنري چاپ شده

بندي عكس، نشانه، پوستر،تصويرسازي كتاب، بستهطرح ،(
  و...) 

  معتبر دانشگاه  معتبر ارگان ها و موسسات 

4-2  3-1 

5  
  آثار هنري به نمايش درآمده و اجرا شده شامل :

مان ، ال(تنديس، فرش (فيلم، انيميشن، مستند سازي، طراحي صفحات وب و....)؛
 هاي شهري، مبلمان شهري، طراحي صحنه ، نقاشي ديواري و ...

7-2  3-1  

  استاني  ملي  لليين المب                                                                                             

  هاي بزرگفروش اثر در حراج  6
موزه و نگارخانه هاي 

  معتبر
  ارگان ها و موسسات معتبر

موزه و نگارخانه 
  هاي معتبر

  ارگان ها و موسسات معتبر
موزه و 

نگارخانه هاي 
  معتبر

 ارگان ها و موسسات معتبر

10-7  7-5 10-7 3-2  5-3 1-5/. 
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  بين المللي و ملي                                       

7  
ه و ب قرار گرفته است كه مورد بهره برداريطرح يا اثري 

  توليد انبوه رسيده باشد.

  ارگان ها و موسسات معتبر

5-1  

  توضيحات 

  معتبر: تيم كارشناس در حوزه هنرها ي تجسمي با ارايه مستندات از جانب عضو هيات علمي درجه اعتبار را تعيين مي نمايد. .1

  .)ارگان ها و موسسات معتبرهاي نمايشگاه  وها (فرهنگسرا : شاملساير.2

  كثر امتياز راكسب خواهد كرد.حداقل امتياز تعلق خواهد گرفت و  ارايه آثار با تعداد بيشتر،  بين حداقل و حدااثر باشد  3تا 1.تعداد آثار : اگر تعداد آثار راه يافته در نمايشگاه گروهي بين 3

  بار در يك نمايشگاه امتياز تعلق مي گيرد و آثار تكراري حتي در نمايشگاه هاي معتبر نيز امتياز نخواهند گرفت. 1.آثار تكراري: هر اثر تنها 4

  .آيين نامه ارتقا و ترفيع اعضاي هيات علمي محاسبه خواهد شد 10موضوع اين آيين نامه  در صورتي كه به مشترك انجام شده باشد مطابق جدول شماره .آثار و فعاليت هاي 5

  . كنكورها:  مسابقات معماري را شامل مي شود.6

 .گواهي تاييد.2.عكس آثار  1مستندات قابل قبول آثار: .7

  ضروري است.م دانشگاه هنر اصفهان آدرس دهي اثر به ناثبت . 8

 

 

 ، مورد بررسي  قرار گرفت، به تاييد نهايي رسيد و از اين تاريخ الزم االجراست .1390 /29/6اين آيين نامه در كميته ارزشيابي پژوهشي دانشگاه مورخ 


