
 بسمه تعالی

  فعالیت های پژوهشیآیین نامه حمایت از 

 )ویژه دانشجویان پردیس البرز(

 

 مقدمه:

و هرگونه تمهید و زمینه سازی برای  استمراکز آکادمیک  اهدافاصلی ترین  انجام فعالیت های پژوهشی یکی از

در این راستا پردیس البرز . داشترا در پی خواهد ارتقای مراکز آکادمیک  ،این گونه فعالیت هاارتقای کیفیت 

اختراع، اکتشاف، چاپ مقاله در ی برتر، پایان نامه هافعالیت های پژوهشی اعم از دانشگاه تهران به حمایت از 

 پردازد.می  ی و خارجی و همایشهای بین المللیژورنالهای معتبر داخل

 مفاهیم اصلی:

، پروژه های پژوهشی ای می باشند که در پایان دوره ی برتر منظور از پایان نامه :ی برتررساله  /پایان نامه

و بدین عنوان در  تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری توسط دانشجو و با راهنمایی استاد )اساتید( انجام می شود

تر آموزش پردیس البرز دانشگاه تهران ثبت می شود و در یک جشنواره معتبر علمی به عنوان پایان نامه ی نمونه و بر

 شناخته شود. 

 است.شورای پژوهشی پردیس البرز  به عهده ، پایان نامه/ رساله ی برترتشخیص *

به ایده و طرح هایی گفته می شود که در راستای ارتقای علمی دانشگاه در سطح ملی : برتر وهشیژایده و طرح پ

 ایده و طرح پژوهشییک جشنواره معتبر علمی به عنوان رفع نیازها و مشکالت کشور باشد؛ و در  و بین المللی و

 نمونه و برتر شناخته شود. 

 ، به عهده شورای پژوهشی پردیس البرز است. ایده و طرح پژوهشی برترتشخیص  *

 ختراع عبارت است از طرح ریزی مربوط به تهیه و ساخت یک وسیله یا کاالی جدیدی که در صنعت،ا اختراع:

مرکز "، "سازمان پژوهش ها")معتبر المللی بینملی یا توسط مراکز و  بازرگانی و غیره کاربرد داشته باشد کشاورزی،

 شده باشد.و حقوقی تایید و ثبت علمی  (های معتبر جهانی patent و یا "مالکیت فکری دانشگاه تهران

که از ترکیب آن ها یا به صورت  اکتشاف عبارت است از پی بردن به روابط و خواص ابزار و مواد خاصی اکتشاف:

فالحتی و غیره استفاده به خصوصی کرد که تا زمان کشف بر مردم پوشیده  ساده می توان در زمینه های صنعتی،

مرکز مالکیت فکری دانشگاه "، "سازمان پژوهش ها") معتبر المللی بینملی یا توسط مراکز . اکتشاف باید بوده است

 شده باشد. و حقوقی تایید و ثبت علمی ( های معتبر جهانی patentو یا  "تهران



های  و ثانیا توسط انجمن / ملیاین نوع همایشها اوال در مقیاس بین المللی معتبر:/ ملی همایشهای بین المللی

 .علمی معتبر برگزار می شود

 آوری علوم، تحقیقات و فن کمیسیون بررسی نشریات وزارتاعتبار مجالت داخلی بر اساس رتبه بندی  مجله معتبر:

  (ISC)نظام استنادی علوم کشورهای اسالمیو  کمیسیون بررسی نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو 

 تعیین می شود و در تعیین اعتبار مجالت خارجی از آیین نامه و رتبه بندی دانشگاه تهران استفاده می شود.

 :فعالیت های پژوهشیحمایت از شرایط 

 چاپ مقاله: .1

 مقاله باید حائز ویژگی های ذیل باشد:

 .مقاله در مجله ی معتبر چاپ شده باشد 

  .اگر مقاله مستخرج از پایان نامه/ رساله دانشجو می باشد، نام استاد راهنما در مقاله ذکر شود 

 ( عنواناله از دانشجو باید در معرفی خود در مقنام پردیس البرز دانشگاه تهران در مقاله ذکر شده باشد 

 . چند مثال: (استفاده نموده باشددانشگاه تهران پردیس البرز 
o )سعید محمدی )دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس البرز دانشگاه تهران 

o )سعید محمدی )دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، پردیس البرز دانشگاه تهران 

o  البرز دانشگاه تهران(سعید محمدی )فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پردیس 

o )سعید محمدی )فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک پردیس البرز دانشگاه تهران 

o )سعید محمدی )کارشناس ارشد پردیس البرز دانشگاه تهران 

o )سعید محمدی )کارشناس ارشد حقوق پردیس البرز دانشگاه تهران 

  ،چه  در مقاله درج گردیده باشد نام دانشجوی دیگری همدر صورت تعدد نویسندگان، اگر به غیر از متقاضی(

باتوجه به تعداد نفرات اضافه ، ضرایب ذیل اعمال  انشجوی دانشکده یا دانشگاه دیگری(دانشجوی پردیس باشد ، چه د

  خواهد شد:

تعداد نویسندگان 

مقاله که دانشجو 

 می باشند

 ضریب متقاضی
ضریب دانشجوی 

 دوم

ضریب دانشجوی 

 سوم

 0 0 % 100 نفریک 

  %40 %60 دو نفر

 %30 %30 %40 سه نفر

 

داشته باشند مورد قبول  DOIگواهی چاپ معتبر نمی باشد. البته مقاالتی که در مجالت معتبر تحت چاپ باشند و 

 است. 

سال مقاله در دوران دانشجویی و یا حداکثر دو سال پس از فارغ التحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و سه 

 .پس از فارغ التحصیلی برای دانشجویان دکتری چاپ شده باشد



 

 :در همایش معتبر بین المللی/ ملیارائه مقاله  .2

 مقاله باید حائز ویژگی های ذیل باشد:

 .مقاله در همایش بین المللی/ ملی معتبر چاپ شده باشد 

  ؛ و نام استاد راهنما در مقاله ذکر شوداگر مقاله مستخرج از پایان نامه/ رساله دانشجو می باشد، نام استاد

 راهنما و دانشجو به عنوان دو نفر اول باشد. 

  در صورتی که مقاله مستخرج از پایان نامه/ رساله دانشجو نباشد، نام دانشجو می بایست به عنوان نفر اول در

ه او تعلق خواهد مقاله باشد. در غیر این صورت مبلغ حمایت به نسبت ضریب مشارکت دانشجو در مقاله ب

 گرفت. 

  نام پردیس البرز دانشگاه تهران در مقاله ذکر شده باشد )دانشجو باید در معرفی خود در مقاله از عنوان

 پردیس البرز دانشگاه تهران استفاده نموده باشد(.

  تبصره: هر دانشجو در هر همایش بین المللی/ ملی حداکثر دو مقاله می تواند چاپ کند.

 

 اختراع و اکتشاف: ثبت .3

 .نموده باشد از عنوان پردیس البرز دانشگاه تهران استفاده اکتشافثبت اختراع و باید در معرفی خود در دانشجو  

مرکز مالکیت فکری "، "سازمان پژوهش ها"معتبر) المللی بینملی یا توسط مراکز باید اختراع و اکتشاف 

 شده باشد.( تایید و ثبت علمی و حقوقی  های معتبر جهانی patentو یا  "دانشگاه تهران

 

 :چاپ کتاب )تالیف یا ترجمه(  .4

 باید حائز ویژگی های ذیل باشد: کتاب

  نموده باشد. از عنوان پردیس البرز دانشگاه تهران استفاده کتابدانشجو باید در معرفی خود در 

 باشد. در تالیف یا ترجمه کتاب، حتما یک عضو هیئت علمی دانشگاه همکاری داشته 

 .کتاب باید توسط یک انتشارات معتبر دانشگاهی چاپ گردیده باشد 

در دوران دانشجویی و یا حداکثر دو سال پس از فارغ التحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و سه سال کتاب 

 پس از فارغ التحصیلی برای دانشجویان دکتری چاپ شده باشد.

 

 



 :فعالیت پژوهشیحمایت از لغ امب

 :بر اساس جدول ذیل پرداخت خواهد شدمبلغ حمایت 

 نوع فعالیت پژوهشی ردیف
 هزینه کمک مبلغ

 (تومان هزار)

 1000-2000 پایان نامه/ رساله ی برتر 1

 1000-2000 ایده و طرح پژوهشی برتر 2

 800 علمی پژوهشی مقاله ی چاپ شده در مجالت داخلی: 3

 2000 باشد. Q1میانگین در آن زمینه یا  IFباالتر از  مقاله ی چاپ شده در مجالت خارجی: 4

 1400 .باشد Q2 یا زمینه آن در میانگین IF از پایین تر مقاله ی چاپ شده در مجالت خارجی: 5

 600 مجله معتبر اما غیر از دو مورد فوق مقاله ی چاپ شده در مجالت خارجی: 6

 300 چاپ چکیده ارائه مقاله در همایش بین المللی/ ملی: 7

 600 چاپ مقاله ارائه مقاله در همایش بین المللی/ ملی: 8

 8000 های معتبر جهانی patentتایید شده توسط  ثبت اختراع و اکتشاف: 9

 2000 تایید شده توسط سازمان پژوهش ها ثبت اختراع و اکتشاف: 10

 1400 دانشگاه تهرانتایید شده توسط مرکز مالکیت فکری  ثبت اختراع و اکتشاف: 11

 1400 :تالیفچاپ کتاب  12

 700 رجمه:تچاپ کتاب  13

 

 :فعالیت پژوهشیحمایت از  نحوه ارائه درخواست

در ن بایست از طریق سیستم آنالی میمدارک مورد نیاز آن  به همراه و در قالب فرم درخواست درخواست حمایت

درخواست در د و اصل مدارک نیز تحویل اداره پژوهش پردیس گردد. شو بارگزاری سایت پردیس دانشگاه تهران

معاونت علمی پردیس مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تایید، مبلغ تخصیص یافته توسط معاونت اجرایی به 

کد رهگیری در اختیار  حساب درخواست کننده واریز خواهد شد. درضمن، پردیس پس از ثبت درخواست، یک

 ید. دهد تا از آن برای پیگیری وضعیت درخواست استفاده نما ده قرار میدرخواست کنن

 .ت رئیسه پردیس البرز دانشگاه تهران مطرح و مصوب شدادر هی 1397اردیبهشت  1این آیین نامه در تاریخ 

 

در هیات رئیسه پردیس البرز دانشگاه تهران مورد بازنگری قرار گرفت  9139ماه  خرداد 24این آیین نامه در تاریخ *

 و مصوب شد.

 


