
 دانشجویی هایحمایت از ارایه مقاالت و انجام پژوهشهای شیوه نامه 

 ، هدف این فعالیت است . مهارتهای پژوهشی در دانشجومعلمان و معلمان دانشجو در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد توسعه و انگیزی پژوهش

 نحوه اجرا :

راهنما ) شامل دانشجو معلمان دوره  استاد مشارکت با تخصصی دانشجومعلمان وکاربردی مرتبط با رشته  ،اختراعات ازنوآوریها الف. حمایت

ی ، کارشناسی نیمسال پنجم به باال و دانشجویان سال دوم کارشناسی ارشد (  :  به شرط تصویب طرح مبتکرانه و کاربردی دانشجو در گروه آموزش

 برای هر دانشجو ،  ریال میلیون  4در سقف استان   پردیسهای پژوهشی پردیس مربوط و شورای پژوهشی مدیریت

 دانشگاه پژوهشی معاونت توسط متمرکز بصورت ، استان پژوهشی مدیریت پردیسهای  گزارش در شورای تایید و کار پایان از پس حمایت مبلغ -

   گردد. می پرداخت

تصویب پروپوزال تخصصی مرتبط با  شرط به : (  باال به پنجم نیمسال کارشناسی دوره معلمان دانشجو شامل) ب . حمایت از پژوهشهای دانشجویی

 پژوهشی و آموزشی شورای تایید با همراهی یک استاد راهنمای مرتبط، موضوع و با مرتبط آموزشی، پژوهشی گروه در رشته تخصصی دانشجو

 میلیون  4 سقف در پژوهشی مرتبط –همایشهای علمی پردیس، تایید شورای پژوهشی استان ) و تعهد به ارایه و انتشار یک مقاله از نتایج کار در  

 توسط متمرکز بصورت ، استان  پردیسهای مدیریت پژوهشی شورای تایید و کار، انتشار مقاله پایان از پس حمایت دانشجو، مبلغ هر برای ریال

 . گردد می پرداخت دانشگاه پژوهشی معاونت

باال و دانشجویان  به پنجم نیمسال کارشناسی دوره معلمان دانشجو شامل) پژوهشی در همایشها و مجالت معتبر –ج . حمایت از ارایه مقاالت علمی

و به شرط ارتباط همایش و مقاالت منتشر شده با رشته تخصصی دانشجو ، ذکر نام  سفر و : با ارایه اسناد هزینه پذیرش مقاالت ( کارشناسی ارشد

) بر اساس  پژوهشی -علمی  و مجالت معتبر هزارتومان 105در همایش معتبر تا سقف و سفر  پذیرش مقاالت، هزینه دانشگاه فرهنگیان 

 0) سقف ظرفیت استان برای استفاده از این بند ریال با تصویب قابل پرداخت است .  میلیون  3ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری ( تا سقف 

 مورد در سال است (.

و  مقاله منتشر شده ) و مدرک معتبر پرداخت هزینه پذیرش  ، استان  پردیسهای ، گزارش مدیریت  انتشار مقاالت از پس مایتح پرداخت مبلغ -

 . گردد می پرداخت دانشگاه پژوهشی معاونت توسط متمرکز مقاله همایش و مقاله منتشره در مجالت معتبر ( بصورتهزینه های سفر 

نتخاب حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشجویان دانشگاه: به این دانشجویان بر اساس شیوه نامه حمایت از پایان نامه ها ، به شرط ا د .

 کمک مالی پرداخت می شود .  میلیون ریال 10عناوین مرتبط با تربیت معلم تا مبلغ 

 


