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 مقدمه:

به منظور استفاده از اوقات فراغت دانشجویان و کارشناسان عالقمند به امر تحقیق و نیز فراهم آوردن شرایطی برای پژوهشگران 

 دانشگاه جهت بهره گیری از توان و انگیزه دانشجویان و کارشناسان به عنوان یک همکار برای تهیه و چاپ مقاله، موضوع

Research mentorship program .معرفی می گردد 

 تعاریف:

Mentor  یی دانشجو یا کارشناس جهت انجام تحقیق را دارد.برای راهنما زیر را: پژوهشگری که شرایط 

Mentee :  دانشجو یا کارشناسی(که در صورت داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه، با پژوهشگرMentor)  برای انجام تعهداتش

 همکاری میکند.

 اف:اهد

شنایی بیشتر آنها با و دارای سوابق پژوهشی مناسب جهت آو کارشناسان عالقه مند  فراهم کردن فرصتی برای دانشجویان -1

 مسیر انجام پژوهش و آگاهی از امکانات تحقیق در دانشگاه.

 ژورنالهای معتبر.تشویق دانشجویان و کارشناسان عالقه مند به مشارکت در پژوهش های عمیق تر و نگارش و چاپ مقاله در  -2

کمک به پژوهشگران دانشگاه در راستای چاپ مقاله با استفاده از داده های در اختیار و نیز چاپ مقاله با انجام طرح های  -3

 کوتاه مدت بدون نیاز به هزینه.

 (Menteeشرایط دانشجو ) : 1ماده 

 الف( بومی بوده، یا مشکل اسکان نداشته باشد.

 التر باشد.ب( مقطع کارشناسی و یا با

)معرفی فرد توسط .( تایید شودMentorج( دوره روش تحقیق مقدماتی و مقاله نویسی را گذرانده باشد و یا توانایی اش توسط )

 منتور، به معنی تائید توانایی وی به عنوان منتی می باشد(



که ساکن کرمانشاه بوده و یا مشکل اسکان شگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سایر دانشجویان نیز در صورتی (عالوه بر دانشجویان داند

 کت نمایند.ر( در برنامه منتورشیپ شMenteeنداشته باشند میتوانند به عنوان )

 Mentee: شرایط کارشناس) 2ماده

 الف( حداقل دارای مدرک کارشناسی باشد.

)معرفی فرد توسط منتور، به معنی .د( تایید شوMentorب( دوره روش تحقیق مقدماتی را گذرانده باشد و یا توانایی اش توسط )

 تائید توانایی وی به عنوان منتی می باشد(

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باشد. یا دستیار پژوهشی ( از کارشناسان رسمی )رسمی، پیمانی یا قراردادی(ج

 (Mentor: شرایط پژوهشگر)3ماده

حداقل دارای مدرک  میبایستای غیر هیئت علمی دانشگاه باشد الف( از اعضای هیئت علمی دانشگاه باشد. در صورتیکه از اعض

 . )رسمی، پیمانی یا قراردادی( دانشگاه باشد شاغل و بودهکارشناسی ارشد 

 تهیه داده ها با انجام پژوهشی بدون هزینه را داشته باشد.و یا امکان  ه برای تهیه مقاله را داشته باشدب( داده های اولی

 روش اجرا: 

 از طریق کمیته تحقیقاتی دانشجویی یکی از دانشکده هاصه پروپوزال طرح تحقیقاتی ارائه خال -1

 ارسال به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه -2

 بررسی های الزم و تصویب پروپوزال -3

  ونت تحقیقات و فناوری دانشگاهاارسال به مع -4

 طرح در شورای پژوهشی و کمیته اخالق دانشگاه -5

 انعقاد قرارداد پس از تصویب -6

 

 چاپ )دوازده میلیون(ریال خواهد بود که با توجه به مقاله ای که12000000بودجه قابل پرداخت به هر مورد منتورشیپ، حداکثر 

 ، مبلغ قابل پرداخت مشخص شده و بصورت زیر خواهد بود:میشود



 ت میلیون( ریال)هش 8000000شود، مبلغ  اسکوپوسمنتورشیپی که منجر به مقاله  _

 )ده میلیون( ریال 10000000شود، مبلغ  Pubmedمنتورشیپی که منجر به چاپ مقاله  _

 )دوازده میلیون( ریال 12000000شود، مبلغ  ISIمنتورشیپی که منجر به چاپ مقاله  _

غ دریافتی را به منتی منتور مکلف است که نیمی از مبل 19/7/1391مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  5به استناد بند  -7

 پرداخت نماید.

در  .اصل مقاله چاپ شده را به معاونت تحقیقات و فناوری ارائه نماید یاAcceptanceوهشگر باید پس از اتمام قرارداد،پژ -8

ی افلیشین کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باید به عنوان آدرس سازمان Menteeصورت دانشجو بودن 

 دانشجو ذکر گردد.

 :1 تبصره

 .الزم است نام دانشجو یا کارشناس به عنوان یکی از نویسندگان مقاله نوشته شود 

  تعدادMentee  هایی که بطور همزمان هرMentor :می تواند داشته باشد به صورت زیر تعیین می گردد 

 طور همزمان داشته باشد.به  Mentee ، حداکثر می تواند دودمربی باش Mentorدر صورتی که  -الف

 به طور همزمان داشته باشد. Mentee استادیار باشد، حداکثر می تواند سه Mentorدر صورتی که -ب

 به طور همزمان داشته باشد. Menteeدانشیار باشد، حداکثر می تواند چهار  Mentorدر صورتی که  -ج

 به طور همزمان داشته باشد. Menteeنج استاد تمام باشد، حداکثر می تواند پMentorدر صورتی که  -د

 تنها در صورت تسویه حساب یک منتورشیپ می توانند پروپوزال جدید منتورشیپ ارائه دهند. یارانپژوهش :2 تبصره

در خصوص ارتقا کیفیت درس پروژه کارشناسی  6/8/1391پ مورخ /34138/420/7صورتجلسه شماره  3مستند به بند  :3 تبصره

نفر برای  1برای اساتید آن دانشکده به میزان  Menteeمقرر شد سقف پذیرش  ،دانشکده بهداشت شد دانشجویانو کارشناسی ار

 افزایش یابد. Mentorهر 



های غیر هیات علمی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و )تخصص و  Mentorالزم به توضیح است که در مورد  :4تبصره 

PHDر تعداد ( به ترتیب مانند مربی و استادیاMentee .ها تعیین می گردد 

یک موضوع فعالیت داشته باشند با توجه  ک بخواهند در یک برنامه تحقیق بابه طور مشتر Menteeدر صورتی که دو  :5 تبصره

 آن ارائه می گردد، حق الزحمه به طور مساوی به هر کدام تعلق می گیرد. اصلبه مقاله ای که 

و برای  Mentee)کارشناس ارشد و باالتر( می توانند برای اعضای هیئت علمی به عنوان  اعضای غیر هیات علمی :6 تبصره

 در این برنامه شرکت نمایند. Mentorکارشناسان به عنوان 

 


