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مقدمه
در راستای تشویق و حمایت از دانشجویان همچنین افزایش مشارکت آنان در امر پژوهش و ارائه مقاله در مجامع ملی
و بینالمللی و ارتقاء سطح علمی ایشان ،مؤسسه آموزش عالی مهر البرز نتایج حاصل از تحقیقات دانشجویان کهه بهه
صورت مقاله در مجالت و کنفرانسهای معتبر داخلی و خارجی منتشر گهردد را بهه شهر زیهر مهورد حمایهت قهرار
میدهد.
ماده  :1تعاریف عمومی
دانشجو :به کلیه دانشجویان دورههای تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش عالی مهر البرز اطالق میگردد.
دانشگاه :منظور از دانشگاه در این آییننامه مؤسسه آموزش عالی مهر البرز است.

ماده  :۲شرایط استفاده
الف) نام دانشجو بدون احتساب اساتید راهنما و مشاور بهعنوان نویسنده اصلی مقاله ذکرشده باشد.
ب) موضوع مقاله باید مرتبط با رشته تحصیلی فعلی دانشجو باشد.
تبصره  :۱تعیین مرتبط بودن موضوع مقاله با رشته تحصیلی به عهده دانشگاه است.
ج) در خصوص کنفرانسهای داخلی و خارجی کلیه دانشجویان و فارغالتحصیالنی که در زمان ثبتنام بهیش از یه
سال از فارغالتحصیلی آنان نگذشته باشد ،میتوانند از تسهیالت این آیهیننامهه اسهتفاده نماینهد .در خصهوص ها
مقاالت در مجالت معتبر این مدت دو سال است.
د) در خصوص مقاالت کنفرانس حمایت از مقاله ارائهشده تنهها در صهورتی امکهانپهذیر اسهت کهه مقالهه در کتهاب
کنفرانس (اعم از نسخه اپی یا دیجیتال) درج گردد.
تبصره  :۲دریافت مقاله و مستندات مربوط به آن توسط دانشگاه الزاماً به معنای حمایت مالی از مقاالت نیست.

ماده  :۳نحوه حمایت
دانشجو باید جهت استفاده از تسهیالت دانشگاه فرم درخواست حمایت از مقاالت را تکمیهل و آن را بهه همهراه اصهل
مقاله ا شده در مجالت و یا درجشده در کتاب مقاالت کنفرانس به دفتر پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.
تبصره  :۳هر دانشجو در دوران تحصیل میتواند حهداکرر یه بهار از تسههیالت کنفهرانسههای داخلهی و یه بهار از
تسهیالت کنفرانسهای خارجی موضوع این آئیننامه استفاده نماید .در خصوص ا مقاله در مجالت معتبر داخلهی
و خارجی محدودیتی وجود ندارد.
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تبصره  :۴از مقاالت ارائهشده درصورتیکهه صهرفاً ترجمههای باشهد ههی گونهه حمهایتی انجهام نخواههد شهد .معیهار
تصمیمگیری در این زمینه دفتر پژوهش دانشگاه است.

ماده  :۴مراحل تائید
تائید اولیه مقاالت توسط دفتر پژوهشی دانشگاه انجام میپذیرد .دفتر پژوهشی دانشگاه مبلغ حمایهت از مقالهه را بهه
ریاست دانشگاه پیشنهاد مینماید .تائید نهایی و تعیین مبلغ حمایت توسط ریاست دانشگاه انجام خواهد شد.

ماده  :۵میزان حمایت از کنفرانسهای داخلی
میزان حمایت از مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای داخلی در قبال ارائه اسناد بهصورت ذیل است:
 کنفرانسهای داخلی برای ارائه مقاله بهصورت شفاهی (سخنرانی) :حداکثر یک میلیون ریال
 کنفرانسهای خارجی برای ارائه مقاله بهصورت شفاهی (سخنرانی) :حداکثر سه میلیون ریال
تبصره  :۵از مقاالت داخلی که بهصورت پوستری ارائه شوند تنها تقدیر کتبی به عمل خواهد آمد.
تبصره  :۶در مقاالتی که توسط ند دانشجوی مهر البرز بهطور مشهتر

نوشهته شهده هزینهه شهرکت در کنفهرانس

داخلی (تا سقف مصوب شورای دانشگاه) فقط به نویسنده دانشجوی اول پرداخت میگردد .در مواردی که دانشجویان
دانشگاههای مختلف در مقاله نویسنده بودهاند ،تنها در صورتی دانشگاه مهر البرز از دانشجوی خود حمایت میکند که
وی اولین نویسنده آن مقاله باشد.

ماده  :۶میزان حمایت از کنفرانسهای خارج از کشور
حداکرر حمایت از مقاالت ارائهشده در همایشهای خارج از کشور برای دانشجویان به شر زیر خواهد بود:
 کنفرانسهای سطح  : Aسه میلیون ریال
 کنفرانسهای سطح  : Bدو میلیون ریال
 کنفرانسهای سطح  : Cیک میلیون و پانصد هزار ریال
تبصره  :۷سطحبندی کنفرانسهای خارجی توسط دفتر پژوهش دانشگاه تعیین خواهد شد.
تبصره  :۸در خصوص کنفرانسهایی که در لیست اعالمی دانشگاه وجود نداشته باشند ،مبلغ حمایت به پیشنهاد دفتر
پژوهش و تائید ریاست دانشگاه تعیین خواهد شد .بههرحال این مبلغ نمیتواند از مبلغ حمایت از کنفرانسهای سطح
 Cباالتر باشد.
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تبصره  :۹حمایت مالی از مقاالتی که در کنفرانسهای خارجی بهصورت پوستر ارائه شهود ،بههشهرط ها مقالهه در
کتاب کنفرانس ،معادل  ۵0درصد مبلغ حمایت (مطابق با ضوابط) خواهد بود.

ماده  :۷میزان حمایت از چاپ مقاله در مجالت علمی معتبر داخلی و بینالمللی
در صورت ا مقاله دانشجویان در مجالت معتبر داخلی و بینالمللی دانشگاه بسته به کیفیت مجله حداکرر تا مبالغ
زیر از دانشجویان حمایت خواهد نمود:
الف) ا مقاله در مجالت بین المللی نمایه شده (از جمله  ISIو  :)...سه میلیون و پانصد هزار ریال
ب) ا مقاله در مجالت دارای نمایه معتبر و غیر  :ISIدو میلیون ریال
ج) ا مقاله در مجالت علمی پژوهشی داخلی(از جمله  :)ISCیک میلیون و پانصد هزار ریال
د) ا مقاله در مجالت علمی ترویجی داخلی :پانصدهزار ریال
تبصره  :۱0پرداخت حمایت تنها پس از ا مقاله امکانپذیر است.
تبصره  :۱۱دانشگاه تنها از دانشجویانی حمایت خواهد نمود کهه در عنهوان فارسهی و انگلیسهی خهود نهام دانشهگاه و
وابستگی خود را ذکر نموده باشند .در مقاالت الزم است عنوان فارسی و انگلیسی دانشگاه عیناً بهه شهکل زیهر تایه
شود:
موسسه آموزش عالی مهر البرز ،تهران ،ایران
MehrAlborz Institute of Higher Education, Tehran, Iran

ماده  :۸تامین اعتبار و بودجه
اعطای تسهیالت موضوع این آئیننامه از محل بودجه پژوهشی دانشگاه است .بودجه موضوع این آئیننامه در هرسهال
توسط دفتر پژوهشی دانشگاه برای منظور شدن در بودجه ساالنه دانشگاه پیشنهاد و پس از تصویب ابالغ میگردد.
این آئیننامه در  ۹ماده و  ۱۱تبصره به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسهیده و از ایهن تهاریخ بهه مهدت دو سهال
بهصورت آزمایشی ،قابلاجرا است.
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در مجالت و کنفرانسهای معتبر داخلی و خارجی
موسسه آموزش عالی مهر البرز

سند شماره FRP03 :

درخواست حمايت مالي چاپ مقاله در مجالت معتبر علمي

تاريخ تحويل به دفتر پژوهش دانشگاه:

الف) مشخصات دانشجو:

/

/
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نام و نام خانوادگي دانشجو ..................................................... :رشته تحصيلي ................................ :شماره دانشجويي.................................. :
سال ورود ................................ :تعداد واحدهاي گذرانده شده ........................ :شماره تماس............................... :
شماره  16رقمي کارت بانک عضو شتاب ......................................................... :نام بانک.......................................... :

ب)شناسنامه مقاله مورد نظر:
نام مجله

نام مقاله

تاريخ چاپ

نوع مجله

 IFمجله

هزينه چاپ

محل چاپ

ج) وضعيت ادعاي حمايت مالي ساير همکاران اين مقاله که دانشجوي موسسه آموزش عالي مهرالبرز ميباشند:
نام و نام خانوادگي:

نام و نام خانوادگي:

نام و نام خانوادگي:

نام و نام خانوادگي:

شماره دانشجويي:

شماره دانشجويي:

شماره دانشجويي:

شماره دانشجويي:

ادعاااام حمايااات ماااالي:

دارم

ادعاااام حمايااات ماااالي:

دارم

ادعاااام حمايااات ماااالي:

دارم

ادعاااام حمايااات ماااالي:

ندارم

ندارم

ندارم

ندارم

تاريخ:

تاريخ:

تاريخ:

تاريخ:

امضاء

امضاء

امضاء
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امضاء

دارم
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تاريخ:

مطالب فوق مورد تأييد اينجانب ميباشد.

امضاء:

نام و نام خانوادگي استاد راهنما (براي مقاالت مستخرج از پايان نامه):
تاريخ:

مطالب فوق مورد تأييد اينجانب ميباشد.

امضاء:

نام و نام خانوادگي مدير پژوهشي موسسه:
تاريخ:

مطالب فوق مورد تأييد اينجانب ميباشد.

امضاء:

توضيح :پرداخت هزينه هاي مربوط ،براساس مقررات پس از ارائه اسناد مثبته قابل پرداخت مي باشد.
اين قسمت توسط دفتر پژوهش دانشگاه تکميل ميگردد:
امور مالي دانشگاه
خواهشمند است طبق مصوبه جلسه مورخ  1391/05/01شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه ،مبلغ  ...............................ريال بابت چاپ موضوع
فوق به حساب الکترونيکي ذينفع طبق مدارك پيوست واريز فرمائيد.
مدير پژوهشي موسسه
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