
 به نام خدا                                                                                                                            

 1397آبان ماه  23جمع بندی مباحث و جداول تدوین شدۀ مربوط به اثر بدیع و ارزندۀ هنری با نظر به نشست 

ان و نظرات ارائه شده از سوی با نظر به بررسی های انجام شدۀ پیشین و تالش های صورت گرفته در دانشگاه های مختلف هنر تهران، اصفهان، اسالمی تبریز، نیشابور و کاشرویکرد کلی:  -الف

امتیاز مشخص شده را  10ت شاخص اثر بدیع و ارزندۀ هنری با حداکثر دانشگاه یزد و شهرکرد، جمع بندی حاکی از آن است که فعالیت های هنری اعضای هیات علمی رشته های هنر و آنچه تح

ر محیط بیرون از دانشگاه مورد احتساب و قضاوت قرار گیرد. نمی توان به صورت ارزیابی فعالیتی منفرد و مورد به مورد بررسی کرد. بنابراین پیشنهاد می شود که این فعالیت ها با انعکاس و ارائه د

 مورد ارزیابی قرار گیرد و نه محصول هنری.  رویداد اساس برن پیشنهاد اساس امتیازدهی به این شاخص باید بنابراین در ای

 فرایند امتیازدهی: -ب

د. در این مورد پیشنهاد می شود هنری که اثر مربوط به آن است، صورت گیر رستۀفرایند ارزیابی آثار بدیع و هنری در دانشکده، دانشگاه بایستی حتما با دعوت از اعضای انجمن صنفی آن 

به همراه اثر برای ارائه معرفی مکتوب(  دارای)بایستی ( 1-)به جز بند باثر هنری حتما دو پنجم اعضای جلسه از بیرون دانشگاه متبوع عضو باشند، چه از دانشگاه و چه از انجمن هنری مربوط. 

 تعداد آثار راه یافته به نمایشگاه در میزان امتیاز موثر خواهد بود. در آثار راه یافته و داوری شده در نمایشگاه های گروهی کمیتۀ ارزیابی باشد. 

 :و ...(و چند رسانه ای طراحی صنعتی ، )شامل معماری هنرهای تجسمی و کاربردی -1-ب

 سطح  عنوان شاخص  

1 

شنواره سابقات  و آثار منتخب ج ها، م

کنکورهاااه هن ه مبت   باات ب ب ااب 

 رب ت

 استانی ملی بین المللی

 سوم دوم اول سوم دوم اول سوم دوم اول

6-9 5-5/7  3-6 4-5/6 3-5/5 2-5/4 2-4 5/1-5/3 3-1 
 

 سطح  عنوان شاخص  

2 
موعاات  ج آثااار ارا اات داااا ه در م

 هاه انف ادهنما شگاه

 ملی بین المللی

 دانشگاه مبت   موزه و نگارخانت هاه مبت   دانشگاه مبت   مبت  موزه و نگارخانت هاه 

5/1-5 5/1-4 1-3 5/0-2 
[ 

 سطح  عنوان شاخص  

3 
 اااهتاات باات اث  داوره داااا ه و راه

 هاه  گ وهينما شگاه

 ملی بین المللی

 دانشگاه مبت   موزه و نگارخانت هاه مبت   دانشگاه مبت   موزه و نگارخانت هاه مبت  

 1با  2با  3با  4با 



 هنرهای تجسمی و کاربردی و نمایشی و موسیقی: -2-ب

 سطح  عنوان شاخص  

4 
 آثار هن ه بجسمي چاپ د ه و انتشار  اهتت بت صورت ان وه و ه اگ  :

 بن ه و...( )ط ح ،عکس، نشانت، پوست ،بصو  سازه کتاب، بستت

 بین المللی و ملی

 موارد دیگر به تشخیص هیات بررسی ارگان ها و موسسات معتبر

 (2)ح اکث  5/0ه  مورد  (3)ح اکث  1ه  مورد 

5 

بت نما ش درآم ه و   ا انف اده( حاصل کار جمبي بزرگ مق اس)آثار هن ه 

 اج ا د ه دامل :

)ه لم، ان م شن، آل وم موس قي، موس قي ه لم و س  ال، ط احي صفحات وب 

هاه ده ه، م لمان ده ه، ط احي صحنت ، نقادي و....(؛ )بن  س، ه ش، المان 

 د واره و ...

 (4)ح اکث  5/1ه  مورد  (6)ح اکث  2ه  مورد 

 هنرهای نمایشی و موسیقی: -3-ب

 سطح  عنوان شاخص  

6 

ها، آثار منتخب جشنواره

مسابقات  و کنکورهاه هن ه 

 مبت   بت ب ب ب رب ت

 استانی ملی بین المللی

 سوم دوم اول سوم دوم اول سوم دوم اول

7-10 5-5/7 4-6 4-5/6 3-5/5 2-5/4 2-4 5/1-5/3 3-1 

 

 
 عنوان شاخص 

 سطح 

 معتبر ملی فرهنگی و هنری تاالرهای معتبر بین المللیفرهنگی و هنری تاالرهای  

7 

آثار هن ه غ  بجسمي و حاصل کار جمبي آهنگسازه، نما شنامت نو سي و خلق 

اج ا د ه دامل : )ب گزاره کنس ت، نما ش و اج اهاه  بت نما ش درآم ه و

 صحنت اه(

 (8)ح اکث  2ه  مورد  (10)ح اکث  3ه  مورد

 



 
 عنوان شاخص  

 سطح 

 تاالرهای معتبر ملی تاالرهای معتبر بین المللی

 ره  ه ارکست  و عضو ت در ارکست ها 8
 5/4ح اکث  5/1نوازن گي 

 6ره  ه 

 3ح اکث   1نوازن گي 

 4ره  ه 


