
  دانشگاه علم و صنعت ایراندانشجویان مقاالت آئین نامه حمایت از 

در همابش ها و مجالت معتبر داخلی و خارجی 

در راستاي تشویق و حمایت از دانشجویان مقاطع کارشناسی، افزایش مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در 

نتایج حاصل  استعدادهاي درخشانو ارتقاء سطح علمی آنان، دفتر ملی و امر پژوهش و ارائه مقاله در مجامع بین المللی 

معتبر داخلی و خارجی همایش ها و مجالت از تحقیقات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران را که بصورت مقاله در 

چارچوب اعتبارات در عالوه بر این آئین نامه تشویقی، . توسط ایشان ارائه گردد را به شرح زیر مورد حمایت قرار می دهد

مطابق روال جاري پیش بینی هاي الزم جهت حمایت از مقاالت دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام ي اساتید پژوهانه

.   شدخواهد

  حمایتاستفاده از این جهت الزم شرایط  - 1ماده 

  .    نام دانشجو بعنوان یکی از نویسندگان مقاله باشد - الف

  .باشددر مقاله صنعت ایران علمی دانشگاه علم واعضاي هیات از یکی نام - ب

  .شده باشد چاپ داخلییا خارجی مقاله با نام دانشگاه علم و صنعت ایران در یکی از مجالت معتبر - پ

  .شود داخلی ارائهو خارجی  همایشمقاله با نام دانشگاه علم و صنعت ایران در - ت

  .دنبایستی فارغ التحصیل باشداخلی و خارجیهمایشدر هنگام ثبت نام و شرکت در دانشجو - ث

حصیلی دانشجو از فارغ التماه پس 6ژوهشی تا حداکثر پ-و مقاالت علمی ISIدرصورتیکه نامه پذیرش نهایی مقاالت  - ج

  .گیردشود، حمایت مالی به فرد تعلق می به دفتر استعدادهاي درخشان ارائه

از پذیرفتن فرم هایی که به  استعدادهاي درخشاندفتر  .تما تایپ شودفرم هاي تکمیل شده توسط دانشجو باید ح  - چ

  .معذور استصورت دستی تکمیل شده است، 

 همایشکه دانشجو در  امکان پذیر استفقط در صورتی  )داخلیخارجی و (همایشحمایت از مقاالت ارائه شده در  - ح

به هر دلیلی اعم از ویزا نگرفتن (و ارائه مقاله  همایشدر در صورت عدم حضور دانشجو. شرکت و مقاله را ارائه کرده باشد

  .حمایت مالی تعلق نخواهد گرفت...) و 

از محل اعتبار مربوط و خارج از حمایت در مورد دانشجویان بورسیه براي ارائه مقاالت موضوع این آئین نامه  - 1تبصره 

  . گرددین نامه پرداخت میارچوب این آئچ



  

تعیین  دفتر استعدادهاي درخشانتوسط همایش ق و حمایت مقاالت با توجه به سطح مجله ومیزان تشوی- 2تبصره 

  )7و  6و  5و  4موضوع مواد . (شودمی

معناي حمایت مالی از مقاالت  ، الزاماً بهاستعدادهاي درخشانتوسط دفتر و مستندات آن دریافت مقاله  - 3تبصره 

  .باشدنمی

  نحوة حمایت -2ماده 

الت کافی است و مقاالت ل مقاالت و گواهی پذیرش آنها که با نام دانشجو باشد براي تعیین تعداد مقااص- 1تبصره

  .گردندررسی درخواست هاي بعدي منظور نمیه توسط این آئین نامه در بحمایت شد

و)وبتا سقف مص(همایشهزینه شرکت در هر در مقاالتی که توسط چند دانشجو بطور مشترك نوشته شده -2تبصره

گردد یا هزینه تعیین شده براي فقط به یک دانشجو پرداخت می پژوهشی- علمیو ISIهمچنین حمایت مالی مقاالت 

  .عهده دانشجو خواهد بودیک نفر بین دانشجویان تقسیم خواهد شد و بقیه هزینه بر

توسط دانشجویان  ارائه شدهو ملی بین المللیهمایش هاي  وپژوهشی- علمیو ISIحمایت مالی مقاالت  - 3تبصره

    .انجام خواهد شد) مایت از مقاالت دانشجویان روزانهمطابق ضوابط ح(شبانه 

  مراحل تأیید- 3ماده 

دفتر استعدادهاي مقاالت جهت ارائه و دریافت اعتبار و انجام امور مالی و تسویه حساب، توسطنهایی مراحل تأیید 

.انجام می پذیرددرخشان 

  داخل کشور همایش هايت نام و شرکت در ثب -4ماده 

  :به صورت ذیل می باشدگواهی شرکتدر قبال ارائه داخلی  همایش هايدر ارائه شده میزان حمایت از مقاالت

فقط یک بار در طول دوره و ریال1,000,000براي ارائه مقاله حداکثر ملی داخلی و لیالملبینهاي همایش-الف

  .باشدمی

  ، ایاب و ذهاب بین شهري )خارج از تهران(شامل حق ثبت نام مقاله و هزینه هاي هتل  4ه هاي ماده هزین-1تبصره

  .)در همان سال امکان پذیر می باشد فقط(.می باشد

داخلی درصورتیکه ترجمه اي باشد هیچ گونه حمایتی انجام خارجی و همایشاز مقاالت ارائه شده در - 2تبصره 

  .پذیردانجام میهمان دانشکده  معاون پژوهشیتوسط معیار تصمیم گیري در این زمینه . نخواهد شد



  

  خارج از کشور همایش هايشرکت در - 5ماده 

 000/000/5مبلغ ع دکتري براي دانشجویان مقطحداکثر حمایت از مقاالت ارائه شده در همایش هاي خارج از کشور 

  .باشدمی فقط یکبار در طول دورهو ریال000/000/3و براي مقطع کارشناسی ارشد مبلغ ریال

هتل، بلیط، ایاب و ذهاب و غذا در نظر گرفته شده است که پس از شرکت  ،براي ثبت نام 5هزینه هاي ماده -1تبصره 

  .)در همان سال امکان پذیر می باشد فقط(.د شدی پرداخت خواهبا ارائه اسناد مثبته مالی بصورت ریالدر همایش

  .شرکت در همایش در صورتیکه همزمان با فرصت مطالعاتی دانشجو باشد حمایت صورت نمی پذیرد–2تبصره 

  ارائه مقاله در مجالت داخلی  - 6ماده 

بعنوان نویسنده ه جز استاد راهنما بشده در مجالت داخلی درصورتی که نام دانشجو  پذیرشمیزان تشویق براي مقاالت 

پژوهشی -براي مجالت داخلی معتبر علمیاول باشد و مقاله با نام دانشگاه علم و صنعت ایران چاپ شده باشد 

  .باشدمی در طول دوره بارفقط یکو  ریال000/200/1

ISIشرایط حمایت مالی از مقاالت  -7ماده 

در صورتی که نام دانشجو به جز استاد راهنما بعنوان و داخلی الت خارجی میزان تشویق براي مقاالت چاپ شده در مج

  .ه علم و صنعت ایران چاپ شده باشدنویسنده اول باشد و مقاله با نام دانشگا

حمایت فقط از با وجود موظف بودن مشمول حمایت نخواهدبود،دانشجویان مقطع دکتري مقاالت اول و دوم -1تبصره

  .انجام خواهد شددانشجویان مقطع دکتري مقاله سوم و چهارم 

  :حمایت بصورت ذیل است جدول

چهارمینسومین مقطع  

000/000/4000/000/4دکتري

  

دومیناولین مقطع  

000/000/2000/000/3کارشناسی ارشد و کارشناسی

  

  .باشدمی به دو مورد محدودلی تحصیالت تکمیدانشجویان  کلیه ISIالزم به ذکر است که حمایت از مقاالت -2تبصره

  



  

  مقاالت مشترك-8ماده 

درصورتی که هردو تقاضاي تشویق مقاله را ) بدون احتساب استاد راهنما(مقاالت مجله مشترك بین دو دانشجو - الف

  .پرداخت می شود) این آیین نامه 6مبالغ موضوع ماده (نفردوم % 40نفراول و % 60بنمایند بصورت 

درصورتی که همه یا برخی ) بدون احتساب استاد راهنما(نفر دانشجو 2مشترك بین تعداد بیش از  مقاالت مجله- ب

  .تقاضاي تشویق نمایند بصورت مساوي بین همه تقسیم خواهدشد) نفر 2بیش از (

  حمایت از کتب منتشر شده دانشجویی-9ماده 

صحت مطالب آن مورد م دانشگاه چاپ شده باشد وحمایت از کتب منتشر شده دانشجویی در صورتی که کتاب با نا - الف

د مربوطه به تالیف یا ترجمه دربن(اساتید  پژوهانهدرصد  50دانشکده مربوطه باشد مبلغی معادل  معاون پژوهشیتایید 

درصورتی که مولف یا مترجم بیش از یک دانشجو باشد حمایت تشویقی . گرددمتقاضی پرداخت میبه دانشجویان ) کتاب

  .خواهد شد تقسیم بین آن ها مساويبتنسبه 

  ازثبت اختراع دانشجویان حمایت تشویقی -10ماده 

ومورد صنعت ثبت شده باشد حمایت تشویقی از ثبت اختراع دانشجویان در صورتی که اختراع با نام دانشگاه علم و - الف

پژوهشی اعضاي  پژوهانه درصد 50ل صنعتی باشد مبلغی معادسازمان پژوهش هاي علمیتایید بنیاد ملی نخبگان و

درصورتی که تعداد دانشجویان بیش از یک نفر باشند .پرداخت می شود ) بند مربوط به ثبت اختراع(انشگاه هیات علمی د

  .مساوي بین دانشجویان تقسیم خواهد شد نسبتبه مبلغ مذکور 

سقف بودجه -11ماده 

بودجه موضوع این آئین نامه . ه ابالغ شده ساالنه دانشگاه می باشداعطاي تسهیالت موضوع این آئین نامه در سقف بودج

یب در براي منظور شدن در بودجه ساالنه دانشگاه پیشنهاد و پس از تصو  استعدادهاي درخشاندر هر سال توسط دفتر 

  .گرددحوزه هاي مربوطه، ابالغ می

تاریخ تصویب  -12ماده 

که از زمان تصویب رسید به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه27/02/1394خ  مور 1121جلسه شمارهاین آئین نامه در 

  .باشدالزم االجرا می
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آئين نامه حمايت از مقالات دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ايران

در همابش ها و مجلات معتبر داخلی و خارجی 

در راستاي تشويق و حمايت از دانشجويان مقاطع كارشناسي، افزايش مشاركت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا در امر پژوهش و ارائه مقاله در مجامع بين المللي و ملي و ارتقاء سطح علمي آنان، دفتر استعدادهای درخشان نتايج حاصل از تحقيقات دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران را كه بصورت مقاله در همایش ها و مجلات معتبر داخلي و خارجي توسط ايشان ارائه گردد را به شرح زير مورد حمايت قرار مي دهد. علاوه بر اين آئين نامه تشويقي، در چارچوب اعتبارات پژوهانهی اساتید مطابق روال جاري پيش بيني هاي لازم جهت حمايت از مقالات دانشجويان تحصيلات تكميلي انجام خواهدشد.   

ماده 1- شرايط لازم جهت استفاده از اين حمایت

الف- نام دانشجو بعنوان یکی از نويسندگان مقاله باشد.    

ب-  نام یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در مقاله باشد. 


پ- مقاله با نام دانشگاه علم و صنعت ایران در یکی از مجلات معتبر خارجی یا داخلی چاپ شده باشد.


ت- مقاله با نام دانشگاه علم و صنعت ايران در همایش خارجي و داخلی ارائه شود.

ث- دانشجو در هنگام ثبت نام و شركت در همایش خارجي و داخلي نبايستي فارغ التحصيل باشد.


ج- درصورتیکه نامه پذیرش نهایی مقالات ISI و مقالات علمی- پژوهشی تا حداکثر 6 ماه پس از فارغ التحصیلی دانشجو به دفتر استعدادهای درخشان ارائه شود، حمایت مالی به فرد تعلق میگیرد.

چ-  فرم هاي تكميل شده توسط دانشجو بايد حتما تايپ شود. دفتر استعدادهای درخشان از پذيرفتن فرم هايي كه به صورت دستي تكميل شده است، معذور است.


ح- حمايت از مقالات ارائه شده در همایش (خارجی و داخلي) فقط در صورتي امكان پذير است كه دانشجو در همایش شركت و مقاله را ارائه كرده باشد. در صورت عدم حضور دانشجو درهمایش و ارائه مقاله (به هر دليلي اعم از ويزا نگرفتن و ...) حمايت مالي تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 1- حمايت در مورد دانشجويان بورسيه براي ارائه مقالات موضوع اين آئين نامه از محل اعتبار مربوط و خارج از چارچوب اين آئين نامه پرداخت ميگردد. 


تبصره 2- میزان تشویق و حمایت مقالات با توجه به سطح مجله و همایش توسط دفتر استعدادهای درخشان تعیین میشود. (موضوع مواد 4 و 5 و 6 و 7)


تبصره 3- دريافت مقاله و مستندات آن توسط دفتر استعدادهای درخشان، الزاماً به معناي حمايت مالي از مقالات نميباشد.

ماده 2- نحوة حمايت


تبصره1 - اصل مقالات و گواهی پذیرش آنها که با نام دانشجو باشد برای تعیین تعداد مقالات کافی است و مقالات حمایت شده توسط این آئین نامه در بررسی درخواست های بعدی منظور نمیگردند.


تبصره2- در مقالاتي كه توسط چند دانشجو بطور مشترك نوشته شده هزینه شرکت در هر همایش (تا سقف مصوب) و همچنین حمایت مالی مقالات ISI و علمی - پژوهشی فقط به یک دانشجو پرداخت میگردد یا هزینه تعیین شده برای یک نفر بین دانشجویان تقسیم خواهد شد و بقیه هزینه بر عهده دانشجو خواهد بود.


تبصره3- حمایت مالی مقالات ISI و علمی - پژوهشی و همایش های بین المللی و ملی ارائه شده توسط دانشجویان شبانه (مطابق ضوابط حمایت از مقالات دانشجویان روزانه) انجام خواهد شد.  

ماده 3 - مراحل تأييد


مراحل تأييد نهايي مقالات جهت ارائه و دريافت اعتبار و انجام امور مالي و تسويه حساب، توسط دفتر استعدادهای درخشان انجام مي پذيرد. 

ماده 4- ثبت نام و شركت در همایش های داخل كشور

ميزان حمايت از مقالات ارائه شده در همایش های داخلی در قبال ارائه گواهی شرکت به صورت ذیل مي باشد:


الف- همایشهای بینالمللی داخلی و ملی برای ارائه مقاله حداکثر 1.000.000ریال و فقط یک بار در طول دوره میباشد.

تبصره 1- هزينه هاي ماده 4 شامل حق ثبت نام مقاله و هزينه هاي هتل (خارج از تهران)، اياب و ذهاب بين شهري 

مي باشد. (فقط در همان سال امکان پذیر می باشد).

تبصره 2- از مقالات ارائه شده در همایش خارجی و داخلي درصورتيكه ترجمه اي باشد هيچ گونه حمايتي انجام نخواهد شد. معيار تصميم گيري در اين زمينه توسط معاون پژوهشی همان دانشكده انجام میپذیرد.

ماده 5- شركت در همایش های خارج از كشور

حداكثر حمايت از مقالات ارائه شده در همايش هاي خارج از كشور براي دانشجويان مقطع دكتري مبلغ 000/000/5 ريال و براي مقطع كارشناسي ارشد مبلغ 000/000/3 ريال و فقط يكبار در طول دوره میباشد.

تبصره 1- هزينه هاي ماده 5 براي ثبت نام، هتل، بليط، اياب و ذهاب و غذا در نظر گرفته شده است كه پس از شركت در همايش با ارائه اسناد مثبته مالي بصورت ريالي پرداخت خواهد شد.(فقط در همان سال امکان پذیر می باشد).

تبصره 2– شرکت در همایش در صورتیکه همزمان با فرصت مطالعاتی دانشجو باشد حمایت صورت نمی پذیرد.

ماده 6- ارائه مقاله در مجلات داخلی 


میزان تشویق برای مقالات پذيرش شده در مجلات داخلی درصورتی که نام دانشجو به جز استاد راهنما بعنوان نویسنده اول باشد و مقاله با نام دانشگاه علم و صنعت ایران چاپ شده باشد برای مجلات داخلی معتبر علمی - پژوهشی 000/200/1 ریال و فقط یکبار در طول دوره میباشد.

ماده 7- شرايط حمايت مالی از مقالات ISI


ميزان تشويق برای مقالات چاپ شده در مجلات خارجی و داخلی در صورتی که نام دانشجو به جز استاد راهنما بعنوان نويسنده اول باشد و مقاله با نام دانشگاه علم و صنعت ايران چاپ شده باشد.

تبصره1- مقالات اول و دوم دانشجویان مقطع دکتری با وجود موظف بودن مشمول حمایت نخواهدبود، حمایت فقط از مقاله سوم و چهارم دانشجویان مقطع دکتری انجام خواهد شد.

جدول حمایت بصورت ذیل است:

		مقطع  

		سومین 

		چهارمین



		دکتری

		000/000/4

		000/000/4





		مقطع  

		اولین 

		دومین



		کارشناسی ارشد و کارشناسی

		000/000/2

		000/000/3





تبصره2- لازم به ذکر است که حمایت از مقالات ISI کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دو مورد محدود میباشد.

ماده 8 - مقالات مشترك

الف- مقالات مجله مشترک بین دو دانشجو (بدون احتساب استاد راهنما) درصورتی که هردو تقاضای تشویق مقاله را بنمایند بصورت 60% نفراول و 40% نفردوم (مبالغ موضوع ماده 6 اين آيين نامه) پرداخت می شود.

ب- مقالات مجله مشترک بین تعداد بیش از 2 نفر دانشجو (بدون احتساب استاد راهنما) درصورتی که همه یا برخی (بیش از 2 نفر) تقاضای تشویق نمایند بصورت مساوی بین همه تقسیم خواهدشد.


ماده 9- حمایت از کتب منتشر شده دانشجویی


الف- حمایت از کتب منتشر شده دانشجویی در صورتی که کتاب با نام دانشگاه چاپ شده باشد و صحت مطالب آن مورد تایید معاون پژوهشی دانشکده مربوطه باشد مبلغی معادل 50 درصد پژوهانه اساتید (دربند مربوطه به تالیف یا ترجمه کتاب) به دانشجویان متقاضی پرداخت میگردد. درصورتی که مولف یا مترجم بیش از یک دانشجو باشد حمایت تشویقی به نسبت مساوی بین آن ها تقسیم خواهد شد. 


 ماده 10- حمایت تشویقی ازثبت اختراع دانشجویان 


الف- حمایت تشویقی از ثبت اختراع دانشجویان در صورتی که اختراع با نام دانشگاه علم و صنعت ثبت شده باشدومورد تایید بنیاد ملی نخبگان و سازمان پژوهش های علمی صنعتی باشد مبلغی معادل 50 درصد پژوهانه پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه (بند مربوط به ثبت اختراع) پرداخت می شود .درصورتی که تعداد دانشجویان بیش از یک نفر باشند مبلغ مذکور به نسبت مساوی بین دانشجویان تقسیم خواهد شد.

ماده 11- سقف بودجه

اعطاي تسهيلات موضوع اين آئين نامه در سقف بودجه ابلاغ شده سالانه دانشگاه مي باشد. بودجه موضوع اين آئين نامه در هر سال توسط دفتر استعدادهای درخشان  برای منظور شدن در بودجه سالانه دانشگاه پيشنهاد و پس از تصويب در حوزه هاي مربوطه، ابلاغ ميگردد.

ماده 12-  تاريخ تصويب 

اين آئين نامه در جلسه شماره 1121 مورخ  27/02/1394 هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب رسيد که از زمان تصویب لازم الاجرا میباشد. 
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