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U:مقدمه 

 به منظور استفاده مناسب از اوقات فراغت دانشجويان وكارشناسان عالقمند به امر تحقيق و نيز فراهم آوردن شرايطي براي 
پژوهشگران دانشگاه جهت بهره گيري از توان و انگيزه دانشجويان وكارشناسان  به عنوان يك همكار براي تهيه و چاپ 

  با اهداف ذيل تعريف مي گردد.Research Mentorship Programمقاله، موضوع 

UتعاريفU: 

Mentor : .پژوهشگري كه شرايط مندرج در اين آئين نامه براي راهنمايي دانشجوياكارشناس جهت انجام تحقيق را دارد 

Mentee : يا كارشناسي كه درصورت داشتن شرايط مندرج دراين آئين نامه، با پژوهشگر( دانشجوMentor براي انجام( 
 تعهداتش همكاري مي كند. 

UاهدافU: 

فراهم كردن فرصتي براي دانشجويان وكارشناسان عالقمند و داراي سوابق پژوهشي مناسب جهت آشنايي بيشترآنها با -1
 مسير انجام پژوهش و آگاهي از امكانات تحقيق در دانشگاه .

 -تشويق دانشجويان وكارشناسان عالقمند به مشاركت در پژوهش هاي عميق تر و نگارش و چاپ مقاله در ژورنالهاي معتبر2

-كمك به پژوهشگران دانشگاه در راستاي چاپ مقاله با استفاده از داده هاي در اختيار و نيز چاپ مقاله با انجام طرحهاي 3
  كوتاه مدت بدون نياز به هزينه.

 )Menteeشرايط دانشجو ( : 1ماده 

 الف) بومي بوده ، يا مشكل اسكان نداشته باشد.

 ب) مقطع كارشناسي و يا باالتر باشد.

  )تائيد شود.Mentorج)  دوره روش تحقيق مقدماتي  و مقاله نويسي را گذرانده باشد و يا توانائي اش توسط( 

 ) مشاركت درتهيه حداقل يك مقاله فارسي يا ارائه دهنده يك مقاله دركنگره هاي علمي و يا مجري يك طرح تحقيقاتي باشد.د

ه) از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه باشد. 

و)عالوه بر دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، ساير دانشجويان نيز در صورتي كه ساكن كرمانشاه بوده و يا مشكل 
 در برنامه منتورشيپ شركت نمايند. Mentee)اسكان نداشته باشند مي توانند به عنوان( 

 )Menteeشرايط كارشناس( : 2ماده 

 الف) حداقل داراي مدرك كارشناسي باشد.

  )تائيد شود.Mentorب) دوره روش تحقيق مقدماتي  و مقاله نويسي را گذرانده باشد و يا توانائي اش توسط( 



 مشاركت درتهيه حداقل يك مقاله فارسي يا ارائه دهنده يك مقاله دركنگره هاي علمي و يا مجري يك طرح تحقيقاتي باشد.ج)  

 د) ه) از كارشناسان (رسمي،پيماني ياقراردادي) دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه باشد.

  )Mentor(  شرايط پژوهشگر :3ماده 

 او به تاييد CVالف) از اعضاي هيات علمي دانشگاه باشد. در صورتيكه از اعضاي غير هيات علمي دانشگاه باشد مي بايست  
 شوراي پژوهشي دانشگاه برسد.

  .ب) داده هاي اوليه براي تهيه مقاله را داشته باشد

 روش اجرا :

 آيين نامه كه متقاضي استفاده از اين برنامه هستند الزم است تقاضاي خود را به 3-تمام پژوهشگران داراي شرايط ماده 1

  بر اساس فرم ضميمه به معاونت تحقيقات و فناوري ارائه نمايند . 2همراه عناوين پژوهشي مرتبط با بند ب ماده 

 وجدول هزينه هاي پرسنلي پروپوزال طرح " خالصه طرح پيشنهادي"-الزم است براي هرعنوان پژوهشي، صفحه2

 ريال مي باشد.   5000000تحقيقاتي ارائه شود. هزينه هاي پرسنلي فقط شامل حق التحقيق همكار 

- ليست پژوهشگران و عناوين پژوهشي ارائه شده  توسط ايشان ، همزمان با فراخوان دعوت از دانشجويان وكارشناسان 3

 عالقمند به شركت در تحقيق ، توسط حوزه معاونت تحقيقات و فناوري بر روي وب سايت دانشگاه قرار خواهد گرفت.

-دانشجويان وكارشناسان عالقمند و واجد شرايط، با حضور در معاونت تحقيقات و فناوري درخواست خودرا مبني برشركت 4

درتحقيق( بامشخص كردن پژوهشگرمورد نظر خود ونيز تعيين پژوهش معرفي شده ايشان) ارائه خواهند داد. اين درخواست 

 مي بايست شامل مشخصات فردي وسوابق پژوهشي دانشجو يا كارشناس باشد.

 - درخواست دانشجويان  وكارشناسان توسط حوزه معاونت تحقيقات و فناوري براي پژوهشگران ارسال خواهدشد..5

 -پژوهشگر از بين متقاضيان ، دانشجوي مورد نظر خود را به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري معرفي مي نمايد.6

 .درحوزه معاونت تحقيقات و فناوري ، قراردادي براي انجام تحقيق بين معاون تحقيقات و فناوري و پژوهشگر تنظيم مي شود-7

 . و اصل مقاله تهيه شده را به معاونت تحقيقات وفناوري ارائه نمايدSubmissionپژوهشگر بايد يك ماه  پس از اتمام قرارداد - 8

تبصره: 

 الزم است نام دانشجو يا كارشناس به عنوان يكي از نويسندگان مقاله نوشته شود.  •

  مي تواند داشته باشد به صورت زير تعيين مي گردد:Mentor هايي كه به طور همزمان هر Menteeتعداد  •

 به طور همزمان داشته باشد. Mentee مربي باشد، حداكثر مي تواند دو Mentorالف- در صورتي كه 

 به طور همزمان داشته باشد. Mentee استاديار باشد، حداكثر مي تواند سه Mentorب- در صورتي كه 

 به طور همزمان داشته باشد. Mentee دانشيار باشد، حداكثر مي تواند چهار Mentorج- در صورتي كه 

 به طور همزمان داشته باشد. Mentee استاد تمام  باشد، حداكثر مي تواند پنج Mentorد- در صورتي كه 



)به PhD هاي غير هيات علمي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و (تخصص و Mentorالزم به توضيح است كه در مورد 
 ها تعيين مي گردد. Menteeترتيب مانند مربي و استاديار تعداد 

 به طور مشترك بخواهند در يك برنامه تحقيق با يك موضوع فعاليت داشته باشند به Menteeدر صورتي كه دو  •
  ريال حق الزحمه تعلق مي گيرد.2500000هردانشجو مبلغ 

 و براي Menteeاعضاي غير هيئت علمي (كارشناس ارشد وباالتر) مي توانند براي اعضاي هيئت علمي به عنوان   •
 . در اين برنامه شركت نمايندMentorكارشناسان به عنوان 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فرم ضميمه:

 -آيا داده هاي موجود مربوط به طرح تحقيقاتي مصوب مي باشد؟1

 مثبت ميباشد ، آيا تا كنون مقاله اي از اطالعات طرح مذكور به چاپ رسانده ايد؟ آيا ارائه مقا له در 1- در صورتيكه پاسخ سوال 2
 قرارداد اين طرح ذكر شده است؟

- عنوان احتمالي مقاله اي را كه از داده هاي موجود به چاپ خواهيد رساند بنويسيد.آيا اين مقاله در ژورنال داخلي چاپ مي شود يا 3
 خارجي؟


