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 شیوه نامه

 حمایت از مقاالت علمی و مطالعاتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی

 مقدمه

یکی اص گبهْبی ًخست تَسؼِ ٍ سفغ هسبئل ٍ هطکالت هَجَد دس اسائِ خذهبت ثْیٌِ دس سبصهبًْبی دٍلتی ، هغبلؼِ 

دس ایي ساستب ، گستشش کوی ٍ کیفی هغبلؼِ ٍ تحقیق . ٍ ضٌبخت ػلوی آًْب تَسظ خجشگبى ٍ کبسضٌبسبى في است 

، ًِ تٌْب هَجت دلگشهی ٍ ثْشُ جَیی اص ظشفیتْبی فکشی ثخص ػظیوی اص دستگبُ ضَد ثلکِ ثبػث ًْبدیٌِ ضذى ٍ 

ضَسای هغبلؼبت ٍ تحقیقبت آهَصضی ٍ فٌی استبى دس چبسچَة . تقَیت پژٍّص دس ایٌگًَِ سبصهبًْب ًیض هی ضَد 

تَسؼِ ًظبم پژٍّطی ٍ ثْشُ گیشی اص ظشفیتْبی ثبالی کبسضٌبسبى خَد دس ًظش داسد ثب فشاّن سبصی ضشایظ الصم ٍ 

ثِ ایي هٌظَس ضیَُ ًبهِ حوبیت اص . پیبدُ سبصی سبص ٍ کبس هٌبست حوبیت اص هقبالت ػلوی سا ثِ هشحلِ اجشا ثگزاسد 

  ضَسای هغبلؼبت ٍ تحقیقبت آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى 4/10/90هقبالت ػلوی عجق هػَثِ جلسِ هَسخ  

جْت اًجبم هغبلؼِ ٍ تحقیق کبسضٌبسبى ٍ ثِ چبلص کطیذى آًْب ٍ ایجبد هطبسکت ٍ اًگیضُ دس جْت ثشعشف کشدى 

 . ٍ حل هطکل حَصُ ّبی کبسی ثِ ضشح صیش تذٍیي هی گشدد

  هدف – 1ماده 

 کوک دس ایجبد ظشفیتْبی جذیذ تحقیقبتی 1-1

  دستیبثی ثِ یبفتِ ّبی جذیذ ػلوی اص عشیق هغبلؼِ ، تحقیق ، هقبلِ ٍ تشجوِ هغبلت جذیذ ٍ ثذیغ  1-2

 تَسؼِ پژٍّص ّبی کبسثشدی ٍ هقبالت ػلوی دس اداسُ 1-3

 افضایص ّوکبسی ّبی هتقبثل کبسکٌبى ثب هشاکض ػلوی ٍ ثْشُ ثشداسی اص ظشفیتْبی ثبلقَُ آى 1-4

افضایص ثْشُ ٍسی دس فؼبلیت ّب ٍ ثخطْبی هختلف اداسُ اص عشیق اًجبم هغبلؼبت ٍ تحقیقبت ٍ اسائِ هقبلِ  ٍثِ  1-5

 .کبسگیشی ًتبیج آًْب

 ضٌبخت افشاد هستؼذ جْت جزة دس فؼبلیتْب ی تحقیقبتی  1-6

  .ضٌبسبئی هسبئل ٍ هطکالت حَصُ فؼبلیت کبسکٌبى ٍ اسائِ ساُ حل ّبی هٌبست جْت ثشعشف کشدى آًْب  1-7

 (انواع مقاالت علمی  )تعاریف  - 2ماده 

  مقاالت علمی پژوهشی -1

ّش تَلیذی کِ ثِ دًجبل جستجَی حقبیق ٍ ثشای کطف ثخطی اص هؼبسف ٍ ًطش آى دس هیبى هشدم ٍ ثِ قػذ  

حل هطکلی یب ثیبى اًذیطِ ای دس هَضَػی اص هَضَع ّبی ػلوی ، اص عشیق هغبلؼِ ای ًظبم هٌذ ، ثشای یبفتي 

سٍاثظ هیبى پذیذُ ّبی عجیؼی ثِ دست آیذ ٍ اص دٍ خػلت اغبلت ٍ غشاحت ثشخَسداس ثبضذ ٍ ًتبیج آًْب ثِ 



کبسثشد ّب ، سٍضْب ٍ هفبّین ٍ هطبّذات جذیذ دس صهیٌِ ػلوی ثب ّذف پیطجشد هشصّبی ػلوی ٍ في آٍسی هٌجش 

هخبعجیي اغلی ایٌگًَِ هقبالت پژٍّطی ، اسبتیذ داًطگبّْب ، .گشدد، ػلوی پژٍّطی قلوذاد هی ضَد 

داًطجَیبى دٍسُ ّبی دکتشی ٍ کبسضٌبسی اسضذ ، پژٍّطگشاى ضبغل دس هشاکض ػلوی ، تحقیقبتی ٍ تَلیذی 

 .ّستٌذ 

 مقاله علمی مروری -2

ًَیسٌذُ . هقبلِ ای است کِ ثِ یک صهیٌِ تخػػی یب ثِ یک هسئلِ کبهالً تخػػی دس سغح جْبى هی پشداصد 

. چٌیي هقبلِ ای ثبیذ خَدش دس آى صهیٌِ یب آى هسئلِ هتخػع ثبضذ ٍ تحقیقبتی دس آى صهیٌِ هٌتطش کشدُ ثبضذ 

 . ًَیسٌذُ هقبلِ ػلوی هشٍسی هؼوَالً اص هتخػػبى اسضذ سضتِ ّبی هشثَعِ  است 

 مقاله علمی ترویجی  -3

ثِ هقبالتی گفتِ هی ضَد کِ ثِ تشٍیج یکی اص سضتِ ّبی ػلَم ٍ یب یبفتِ ّبی آى هی پشداصد ٍ سغح آگبّیْب ٍ داًص 

اغَالً هقبالت تشٍیجی فقظ ثشای اضبػِ . خَاًٌذُ سا استقبء هی ثخطذ ٍ اٍ سا ثب هفبّین جذیذ ػلوی آضٌب هی سبصد 

هؼوَالً ًَیسٌذُ ایي گًَِ هقبالت . داًص ثطشی ٍ ػبلوبًِ کشدى آى ٍ جْبى پیشاهَى آى است ٍ ّذف دیگشی ًذاسد 

ایي ًَع هقبالت . ػالٍُ ثش تخػع ثبال دس سضتِ خَد ثبیذ تَاًبیی ثیبى هغبلت سا ثِ صثبى غیش فٌی داضتِ ثبضذ 

دستبٍسدّبی ػلوی فٌی ٍ حشفِ ای آهَصًذُ ٍ جبلت سا ثِ صثبًی کوتش فٌی ثشای افشاد داسای تحػیالت داًطگبّی ، 

داًص آهَصاى سبلْبی ثبالتش دثیشستبًْب ، غٌؼتگشاى ، هختشػیي ، هجتکشیي ٍ افشاد غیش هتخػع دس آى  سضتِ ، اسائِ  

 .دٌّذ 

  ضوابط و شرایط انجام مقاالت علمی – 3ماده 

 . دس ساستبی اّذاف ، هبهَسیتْب ٍ سیبستْبی سبصهبى ٍ ثخػَظ دفتش هشثَعِ ثبضذ :   هَضَع هغبلؼِ 1-3

 کبسثشدی ٍ قبثل استفبدُ ثَدُ ٍ ثتَاًذ هسبئل ٍ هطکالت سا دس یک ثب چٌذ حَصُ ثیبى ٍ دس غَست اهکبى ساُ کبس 2-3

 .اسائِ گشدد 

 . ثب استفبدُ اص هغبلؼِ تغجیقی ثب کطَسّبی پیطشفتِ ، الگَی ػولی هٌبسجی سا ػشضِ ًوبیذ 3-3

 ثِ دٍس اص کلی ًگشیْب ثَدُ ٍ ثب توشکض ثش یک سضتِ فؼبلیت خبظ ٍ یب هحذٍدُ جغشافیبیی حَصُ کبسی ًتبیج 4-3

 .دقیق ٍ هلوَسی اسائِ ًوبیذ

 دس غَستیکِ هجتٌی ثش هغبلؼِ کتبثخبًِ ای ثبضذ حتی االهکبى سؼی ضَد اص ًوًَِ ّب ٍ هَاسد ػلوی ثْشُ الصم 5-3

 . ثشدُ ضَد 

 .  هَضَػی کِ ثشای هغبلؼِ اًتخبة هیطَد تبصُ ، ثذیغ ٍ هسبیل سٍص ثبضذ 6-3



 .  هَسد هغبلؼِ ثِ تحلیلی اص ٍضغ هَجَد ، آسیت ضٌبسی ٍ جبیگبُ استبى ٍ ثخص اضبسُ داضتِ ثبضذ 7-3

 .  جْت اسائِ دس حضَس کبسضٌبسبى تْیِ ضَد  POWER POINT خالغِ هغبلؼِ ثِ غَست 8-3

 .  دس تْیِ ٍ تذٍیي هقبلِ چبسچَة ػلوی سػبیت گشدد 9-3

 .  رکش هٌبثغ ثکبسگیشی ثب هطخػبت کبهل الضاهی است 10-3

  فرایند حمایت از مطالعات موردی – 4ماده 

 پیطٌْبد هَضَع هَسد هغبلؼِ ثبیستی حتوبً دس فشم ضوبسُ یک تَسظ هتقبضی تکویل ٍ تَسظ هؼبًٍت 1-4 

 . هشثَعِ تبییذ گشدد 

 ػقذ قشاسداد اًجبم هغبلؼِ جْت پشداخت حق الضحوِ کبسضٌبسبى ثب دثیشخبًِ ضَسای هغبلؼبت ٍ تحقیقبت اداسُ 2-4

 کل هی ثبضذ 

 .  ضشٍع ٍ اًجبم هغبلؼِ پس اص تٌظین قشاسداد تَسظ دثیشخبًِ ضَسا ٍ تبییذ ثِ هتقبضی اػالم خَاّذ گشدیذ 3-4

 کست  100 سیبل خَاّذ ثَد هطشٍط ثش ایٌکِ دس اسصیبثی اهتیبص 000/500/1 حق الضحوِ هغبلؼِ حذاکثش هجلغ 4-4

 .گشدد 

ثش اسبس اػالم ًظش سٌجی اص کبسضٌبسبى دس جلسِ اسائِ هقبلِ ثِ ًسجت دسغذ اسصیبثی ضذُ حق الضحوِ :  1تجػشُ 

 . پشداخت خَاّذ ضذ 

 .  سیبل هی ثبضذ 000/800حق الضحوِ هغبلؼبت کتبثخبًِ ای حذاکثش  : 2تجػشُ 

 . سیبل هیجبضذ 000/000/1اسائِ گضاسضبت تحلیلی دس غَستیکِ حبغل کبس کبسضٌبسبى ثبضذ حذاکثش  : 3تجػشُ 

ثذیْی است دس غَست اًجبم هغبلؼِ ، کِ تَسظ کبسضٌبسبى اًجبم هیگیشد دس اهتیبص دّی ٍ استقبء ضغلی کبسکٌبى 

 . تبثیش ثسضائی خَاّذ داضت 

پس اص تػَیت هجلغ حق الضحوِ دس کویتِ کبسضٌبسی اسائِ هقبلِ پس اص تبئیذ هؼبًٍت آهَصش ، پژٍّص  – 5ماده 

 . ٍ ثشًبهِ سیضی ثِ دستَس هذیش کل آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى اص هحل اػتجبسات هشثَعِ قبثل پشداخت خَاّذ ثَد 

 

 

 

 


