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 های پژوهشی دانشجویانفعالیت حمایت از شیوه نامه

 

  

مورخ  96-141 شماره جلسهدر تبصره  1ماده و  6نامه در  ، این شیوههای پژوهشی دانشجویانفعالیتحمایت از  به منظور

تائید ت رئیسه دانشگاه هیأ  24/10/96مصوبه مورخ  4بند دانشگاه رسید. همچنین طبق به تصویب شورای پژوهشی  24/7/96

 و از این تاریخ قابل اجرا است.شده 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت شرایط کلي _1ماده 

 شرایط کلي -1-1

 ؛از نویسندگان مقاله ذکر شده باشدعنوان یکی ه نام دانشجو ب -1-1-1

 ؛ذکر شده باشددر مقاله (  (University of Maraghehدانشگاه مراغهآدرس صحیح  -1-1-2

و همکاری افرادی خارج از دانشگاه در  ذکر گردددر مقاله  مراغهیات علمی دانشگاه اعضای هاز نام یکی  -1-1-3

 ؛انتشار مقاله بالمانع است

اگر  .شودنصف می مبلغ تشویقیدنبال آن ذکر شده باشد  بهاول و نام سایر موسسات اگر نام دانشگاه مراغه  -1-1-4

از کل مبلغ تشویقی  % 20، % 60، % 40به ترتیب ، ذکر گردددر رده دوم یا سوم و یا چهارم  مراغهنام دانشگاه 

 ؛گیردتعلق می مورد نظر 

شامل تشویق  شود، ارائه دانشگاه به دانشجو التحصیلی فارغ از پس سال 1 تا حداکثر چاپ شدهمقاالت  چنانچه -1-1-5

 شود؛می

 ؛می باشد های معتبر ارزشیابی مجالتاساس سایتتایید اعتبار مجالت بر  -1-1-6

 باشد.، الزاماً به معنای حمایت مالی از مقاالت نمیپژوهشیامور مدیریت   مقاله و مستندات آن توسطدریافت  -1تبصره 

 مراحل اقدام  -1-2

 ؛ما و یا هیات علمی دانشگاه مراغهثبت در سامانه پژوهشی ژیرو و تائید استاد راهن -1-2-1

 ؛مدیریت پژوهشیمدیریت امور  توسط تشویقتأیید نهایی مقاالت جهت  -1-2-2

  حمایت هنحو -1-3

 حدودیتی وجود ندارد.م سال هر در حمایت مورد ISI پژوهشی و مقاالت -برای حمایت مقاالت علمی 

 

1-3-1-   ISC  و یا وزارت بهداشت و  مورد تایید وزارت علومداخلی علمی پژوهشیScopus  حداکثر

 ؛ریال برای هر مقاله1.000.000

1-3-2- ISI (Thomson) ؛قالهم ریال برای هر 700.000حداکثر  بدون ضریب تاثیر 

 ؛درصد مبلغ پاداش نویسنده اول مقاله 10به عالوه  ریال1.000.000 (ضریب تاثیر)دارای JCR  مقاالت -1-3-3

 مقاالت مشترک -1-4

که هر دو تقاضای تشویق مقاله را مقاالت مشترک بین دو دانشجو )بدون احتساب استاد راهنما( درصورتی در  -1-4-1

 شود.پرداخت می دوم نفرپاداش به  %40اول و  نفرپاداش به  %60نمایند 
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، مبلغ نمایند پاداشنفر تقاضای  2از  ترنفر دانشجو درصورتی که بیش 2مشترک بین بیش از  مقاالتدر  -1-4-2 

 شد. صورت مساوی بین همه تقسیم خواهده ب تشویقی

 

 هامقاالت ارائه شده در کنفرانس _2ماده 

 شرایط کلي -2-1

 ؛ارائه شود ISCو مورد تائید  معتبرهای داخلی در کنفرانس مراغهمقاله با نام دانشگاه  -2-1-1

 ؛دنبایستی فارغ التحصیل باش دانشجو در هنگام ثبت نام و شرکت در کنفرانس -2-1-2

 ؛باشد می پذیر امکان سال همان در فقط کنفرانس در شده ارائه مقاالت از مالی حمایت -2-1-3

ستاد در تعیین نفرات ا ، از محل گرنت استاد راهنما خواهد بود.حمایت از شرکت و ارائه مقاالت در کنفرانس -2-1-4

 ؛باشدو تعداد دانشجویان حائز شرایط مختار می

فقط در صورتی امکان پذیر است که دانشجو در کنفرانس شرکت  حمایت از مقاالت ارائه شده در کنفرانس -2-1-5

اله حمایت مالی تعلق و مقاله را ارائه کرده باشد. در صورت عدم حضور دانشجو در کنفرانس و ارائه مق

 ؛گرفتنخواهد 

ای باشد هیچ گونه حمایتی انجام نخواهد از مقاالت ارائه شده در کنفرانس های داخلی درصورتیکه ترجمه -2-1-6

 ؛باشدمیمربوطه  دانشکدهشد. معیار تصمیم گیری در این زمینه 

 حمایت هنحومراحل اقدام و  -2-2

 ژوهشی ژیرو و تائید استاد راهنما؛در سامانه پمقاله ثبت  -2-2-1

 ؛مدیریت پژوهشیمدیریت امور  تأیید نهایی توسط -2-2-2

به  از محل گرنت استاد راهنما  در قبال ارائه اسناد مثبته مالیهای داخلی کنفرانس شرکت درمیزان حمایت از  -2-2-3

 صورت ذیل می باشد:

 هزینه ثبت نام )به طور کامل(پرداخت  -

 )اتوبوس یا قطار( بلیط رفت و برگشت هزینهدرصد  50 –

 

 از ثبت اختراعاتحمایت تشویقي  -3ماده 

حمایت مالی از ثبت اختراع دانشجویان در صورتی که اختراع با نام دانشگاه مراغه ثبت شده باشد، و مورد تایید بنیاد ملی 

ریال و متناسب با سهم دانشجو در وجه  2.000.000های علمی و صنعتی باشد، مبلغی حداکثر نخبگان و سازمان پژوهش

 دانشجو پرداخت می شود. 

 

 حمایت از کتب منتشره دانشجویي -4اده م

درصد  50با همکاری یکی از اعضای هیات علمی چاپ شده باشد، مبلغی معادل  ونام دانشگاه مراغه  در صورتی که کتاب به

گردد. در صورتی که مولف یا مترجم بیش از یک دانشجو باشد مبلغ مذکور به حق التالیف اساتید به دانشجویان پرداخت می

 مساوی بین دانشجویان تقسیم خواهد شد. نسبت
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 سقف بودجه -5ماده 

 ساالنه بودجه در شدندرج  منظور برای پژوهشیامور مدیریت   نامه در هر سال توسط شیوهاعطای تسهیالت موضوع این 

 .ودو پس از تامین اعتبار قابل پرداخت خواهد ب ابالغ مربوطه، های حوزه در تصویب از پس و پیشنهاد دانشگاه

 

 انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر – 6ماده 

مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه همه ساله از میان دانشجویان پژوهشگر برتر دانشگاه تعدادی را در هفته پژوهش انتخاب 

 نماید:نموده و از آنان با شرایط ذیل تقدیر می

 شرایط کلي -6-1

 باشد؛ب آئین نامه ارتقاء میهای پژوهشی دانشجویان، بر حسمحاسبه امتیاز فعالیت -6-1-1

 بایست به نام دانشگاه مراغه باشد؛های پژوهشی دانشجویان میکلیه فعالیت  -6-1-2

 باشد؛امتیاز می 7کف امتیازات برای انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر،  -6-1-3

 فعالیت های پژوهشی ارائه شده در هر مقطع تحصیلی، می بایست مربوط به همان مقطع باشد؛ -6-1-4

 دو ورود دانشجویان به دانشگاه مراغه محاسبه خواهد شد؛امتیازات از ب -6-1-5

 دانشجویان در هر مقطع تنها یک بار به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب خواهند شد؛ -6-1-6

 باشد؛ هر سالبهمن  15بایست شاغل به تحصیل بوده و یا زمان فارغ التحصیلی ایشان قبل از تاریخ داوطلبین می -6-1-7

 

 دانشجویان مقطع کارشناسي ارشد -6-2

ها نفرات برتر را به شرح زیر به از هر گروه آموزشی، یک نفر به دانشکده مربوطه معرفی خواهد شد و دانشکده

 ؛خواهند نمود معرفیمدیریت پژوهشی 

 نفر  2    دانشکده علوم پایه -

 نفر  2    دانشکده کشاورزی -

 نفر  1   دانشکده فنی و مهندسی -

 نفر  1   دانشکده علوم انسانی -

 

 ن مقطع دکتریدانشجویا -6-3

از هر دانشکده یک نفر به مدیریت پژوهشی دانشگاه معرفی خواهد شد که در نهایت یک نفر به عنوان دانشجوی 

 برتر مقطع دکتری، اعالم خواهد شد.

 
 


