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 مقدمه:

ق عالقمند به امر تحقی پژوهشگران)دارای ارتباط استخدامی و غیر استخدامی(و  به منظور استفاده از اوقات فراغت دانشجویان

و نیز فراهم آوردن شرایطی برای پژوهشگران دانشگاه جهت بهره گیری از توان و انگیزه دانشجویان به عنوان یک همکار برای 

 معرفی می گردد. Research mentorship programتهیه و چاپ مقاله، موضوع 

 تعاریف:

Mentor: .پژوهشگری که شرایط زیر را برای راهنمایی دانشجو جهت انجام تحقیق را دارد 

Mentee: پژوهشگر که در صورت داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه، با  یا فردی ییدانشجو(Mentor) 

 برای انجام تعهداتش همکاری می کند.

 اهداف:

عالقه مند و دارای سوابق پژوهشی مناسب جهت آشنایی بیشتر آنها با مسیر  و افراد فراهم کردن فرصتی برای دانشجویان -1

 انجام پژوهش و آگاهی از امکانات تحقیق در دانشگاه. 

 ر ژورنال های معتبر.عالقه مند به مشارکت در پژوهش های عمیق تر و نگارش و چاپ مقاله دو افراد تشویق دانشجویان  -۲

 دانشگاه در راستای چاپ مقاله با استفاده از داده های در اختیار و نیز چاپ مقاله با و دانشجویان کمک به پژوهشگران -٣

 با هزینه کمانجام طرح های کوتاه مدت 

 (Mentee) یا منتی شرایط دانشجو: 9ماده 

یا افرادی که به عنوان پژوهشگر اعم از کارکنان دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه منتی الف( 

 د.باش، مییا غیرکارکنان با معاونت تحقیقات و فناوری به عنوان پژوهشگر )ثبت نام در سامانه پژوهان( فعالیت کنند

 ( تایید شود.Mentorتوسط ) پژوهشی ایشانروش تحقیق مقدماتی و مقاله نویسی را گذرانده باشد و یا توانایی  کارگاه( ب

 (Mentorشرایط پژوهشگر): 2ماده

حداقل دارای مدرک کارشناسی  بایداعضای غیر هیئت علمی  ،دندانشگاه باش و غیرهیئت علمی الف( از اعضای هیئت علمی

  .دنارشد باش
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 روش اجرا:

 فرم منتورشیپالزم است  ، آیین نامه که متقاضی استفاده از این برنامه هستند ۲و  1تمام پژوهشگران دارای شرایط ماده  -1

 را به طور کامل تکمیل نمایند.

 فارسی و هم انگلیسی می تواند تکمیل گردد. نفرم منتورشیپ هم به زبا -۲

 د ومیتوانند فعالیت کنن همکارداشته باشد و افراد دیگر به عنوان  یک منتور و یک منتیباید  هر طرح منتور شیپ -٣

 .می رسدبه تأیید یک داور طرح 

این مبلغ  .)سه میلیون تومان( می باشد ریال 000/000/03مبلغ  منتورشیپطرح بودجه قابل پرداخت به هر حداکثر  -4

  Scopus, ,ISI PubMed از ایندکسهایدر مجالت معتبر دارای یکی  طرح آنمقاله  که به شرطی پرداخت میگردد

و برای  PubMed 000/000/42، برای ایندکس Scopus 000/000/42 این مبلغ برای مقاالت با ایندکس .شده باشد چاپ

 .شودپرداخت می ISI 000/000/30ایندکس 

هزینه منتورشیب بعد از چاپ مقاله، در صورتی که فعالیت پنجاه درصد  11/4/99مصوبه شورای پژوهشی مورخه به استناد  -5

 .می شود واریز منتیبه صورت مستقیم به حساب ایشان توسط منتور تائید شود، باید 

. در غیر اینصورت مطابق ور شیپ را برای انجام پژوهش در نظر بگیرندزمانبندی ذکر شده در فرم منت باید انپژوهشگر -6

 .گرفتخواهد قرار مشمول کسر بودجه قوانین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری، قراردادی برای انجام تحقیق بین معاون تحقیقات و فناوری و پژوهشگر -7

 می شود. مطابق با قوانین سایر طرحها بسته

معاونت تحقیقات و فناوری ارائه  همراه درخواست تسویه به را به آن پرینت شده فایل چاپ مقالهژوهشگر باید پس از پ -8

 نماید.

در مقاالت منتج از منتورشیپ، افلیشین کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باید به عنوان آدرس  9

 .ذکر گردد Menteeسازمانی 

 آدرس سازمانی به انگلیسی -
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Student Research Committee, Kermanshah University of Medical Sciences, 

Kermanshah, Iran 

 آدرس سازمانی به فارسی -

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

 تحقیقات دانشجویی کمیتهنام  (acknowledgmentمقاله ) تشکر و قدردانیپژوهشگر می بایست در قسمت  -11

 ذکر نماید. مربوطه کد طرح را همراه با دانشگاه

( وجود Mentor , Menteeبرای اساتید و دانشجویان ) ی منتورشیب: محدودیتی برای تعداد طرح ها1تبصره 

 ندارد.

باشد و در خصوص  دانشجو یکی از همکاران طرحدر صورتی که منتی غیردانشجو باشد باید حتما : 4تبصره 

 است. تصمیم گیری با منتور ،پرداخت وجه به دانشجو براساس عملکرد

 

 

 


