دستور العمل ﺷﺮﻛﺖ در ﻫمﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻋﻠمﻲ داخل و خﺎرﺝ اﺯ ﻛﺸور
مقدمه:

ﺍﻳﻦ دستور ﺍلعمل با توجه بهجاﻳﮕاﻩ ﻭﻳﮋﻩ دﺍﻧﺸﮕاﻩ ﻋﻠوﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﻳرﺍن در ﮔﺴترﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ دﺍﻧﺶ ﻛﺸور ﻭ بر ﺍساس مادﻩ
 03آﻳیﻦ ﻧامه ﺍدﺍری ﺍستخدﺍمﻲ ﺍﻋضای هیات ﻋﻠمﻲ دﺍﻧﺸﮕاﻩ با هدﻑ تﺸوﻳﻖ ﻭ ترﻏیﺐ ،ﮔﺴترﺵ تﺒادﻻت ﻋﻠمﻲ بیﻦ
ﺍلمﻠﻠﻲ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ توﺍن ﭘﮋﻭهﺸﻲ ،آموﺯﺷﻲ ﻭ ﻓناﻭری ﺍﻋضای مﺤترﻡ هیات ﻋﻠمﻲ دﺍﻧﺸﮕاﻩ تدﻭﻳﻦ ﮔردﻳدﻩ ﺍست.

مﺎدﻩ : 1ﺷﺮاﻳﻂ و ﭼﮕوﻧﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﻫمﺎﻳﺶﻫﺎﻱ داخﻠﻲ و خﺎرجﻲ

 :1-1ﺍﻋضای هیات ﻋﻠمﻲ رسمﻲ /ﭘیماﻧﻲ مﻲ توﺍﻧند ﺍﺯ ﺍﻳﻦ تﺴهیالت ﺍستفادﻩ ﻧماﻳند.
 :1-2حدﺍﻛثر ﺯمان ﺷرﻛت  23رﻭﺯ در سال
 :1-0متقاضیان ﺍستفادﻩ ﺍﺯ تﺴهیالت ﺍﻳﻦ آﻳیﻦ ﻧامه توسط رﻳاست مرﻛﺰ /دﺍﻧﺸﻜدﻩ به معاﻭﻧت بیﻦ ﺍلمﻠل معرﻓﻲ مﻲ
ﺷوﻧد.
تﺒصرﻩ : 1موضوع هماﻳﺶ باﻳد با مﺴئولیت ،ﻓعالیت ﻭ ﻳا تخصص متقاضﻲ مرتﺒط باﺷد.
تﺒصرﻩ :2مرتﺒط بودن موضوع هماﻳﺶ با مﺴئولیت ،ﻓعالیت ﻭ ﻳا تخصص متقاضﻲ باﻳد با تاﻳید رﻳیس دﺍﻧﺸﻜدﻩ ﻭ
تﺸخیص دﺍﻧﺸﮕاﻩ باﺷد.

مﺎدﻩ :2تعداد دفعﺎت ﺷﺮﻛﺖ در ﻫمﺎﻳﺶ ﻫﺎﻱ خﺎرجﻲ

 :2-1ﺍﻋضای هیات ﻋﻠمﻲ ﻓقط  1بار در سال
 :2-2ﺍﻋضای هیات ﻋﻠمﻲ ﻛه موﻓﻖ به ﺍخذ جاﻳﺰﻩ منطقه ﺍی ﻭ بیﻦ ﺍلمﻠﻠﻲ ﮔردﻳدﻩ باﺷند ،مﻲ توﺍﻧند تا  0سال بعد ﺍﺯ ﺍخذ
جاﻳﺰﻩ حدﺍﻛثر  0بار در سال تا  0سال ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷوﻧد.
 :2-0ﺍﻋضای هیات ﻋﻠمﻲ منتخﺐ جﺸنوﺍرﻩ های ﻛﺸوری /دﺍﻧﺸﮕاهﻲ حدﺍﻛثر  2بار در سال تا  0سال ﭘس ﺍﺯ ﺍخذ جاﻳﺰﻩ
 :2-4آن دسته ﺍﺯ ﺍﻋضای هیات ﻋﻠمﻲ باﺯﻧﺸﺴته دﺍﻧﺸﮕاﻩ با رتﺒه ﺍستادی ﻛه متقاضﻲ ﺷرﻛت در هماﻳﺶ های بیﻦ ﺍلمﻠﻠﻲ
باﺷند چناﻧچه همچنان در ﺍمور آموﺯﺷﻲ ﻭ ﭘﮋﻭهﺸﻲ با دﺍﻧﺸﮕاﻩ همﻜاری مﻲ ﻛنند ﻭ ﺍﺯ ﮔرﻧت ﭘﮋﻭهﺸﻲ برخوردﺍر هﺴتند،
 1بار در سال ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷوﻧد.
 :2-5ﺍﻋضای بورد تخصصﻲ حدﺍﻛثر  2بار در سال
 :2-6ﺍﻋﺰﺍﻡ دﺍﻧﺸجوﻳان برتر (به تﺸخیص ﺷورﺍی آموﺯﺷﻲ ﻳا ﭘﮋﻭهﺸﻲ) تا سقف حدﺍﻛثر  %3/5ﻛل دﺍﻧﺸجوﻳان تﺤصیالت
تﻜمیﻠﻲ PhDﻭ دستیاری ﻭ ﺍستعدﺍد درخﺸان
تﺒصرﻩ :ﺍرﺯﻳابﻲ جﺸنوﺍرﻩ های ﻋﻠمﻲ در بند  2-2ﻭ  2- 0ﺍﺯ طرﻳﻖ ﻛمیته ﺍرﺯﻳا بﻲ متﺸﻜل ﺍﺯ هر سه معاﻭﻧت آموﺯﺷﻲ،
ﭘﮋﻭهﺸﻲ ﻭ بیﻦ ﺍلمﻠل تعییﻦ مﻲ ﮔردد.
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مﺎدﻩ  :3فﺮاﻳند اجﺮاﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﻫمﺎﻳﺶ

 :0-1متقاضﻲ باﻳد حدﺍقل  45رﻭﺯ ﺍدﺍری قﺒل ﺍﺯ تارﻳخ ﺍﻋﺰﺍﻡ معرﻓﻲ ﻧامه خود رﺍ همرﺍﻩ مدﺍرک ﺯﻳر به مدﻳرﻳت رﻭﺍبط بیﻦ
ﺍلمﻠل دﺍﻧﺸﮕاﻩ ﺍرسال ﻧماﻳد.
مدﺍرک ﻻﺯﻡ:
 -1معرﻓﻲ رﻳیس دﺍﻧﺸﻜدﻩ /مرﻛﺰ تﺤقیقات
 -2تصوﻳر ﭘذﻳرﺵ مقاله (ﺷامل ﻧاﻡ متقاضﻲ ،ﻋنوﺍن خالصه مقاله ،ﻧاﻡ ﻭ تارﻳخ هماﻳﺶ)
تﺒصرﻩ :آدرس ﺍﻭل ﻓرد متقاضﻲ باﻳد به ﻧاﻡ دﺍﻧﺸﮕاﻩ باﺷد.
 -0تصوﻳر خالصه مقاله
 -4تصوﻳر آخرﻳﻦ حﻜﻢ حقوقﻲ
 -5ﻓرﻡ تﻜمیل ﺷدﻩ حرﺍست
 :0-2متقاضﻲ باﻳد ﭘس ﺍﺯ برﮔﺰﺍری هماﻳﺶ مدﺍرک باﺯﮔﺸت خود رﺍ به معاﻭﻧت بیﻦ ﺍلمﻠل ﺍرﺍئه ﻧماﻳد تا ﺍقدﺍمات ﻻﺯﻡ جهت
ﭘردﺍخت تﺴهیالت صورت ﮔیرد.
 :0-0ﭘردﺍخت هﺰﻳنه های ﺷرﻛت در هماﻳﺶ ﻭ ﻛارﮔاههای آموﺯﺷﻲ خارج ﺍﺯ ﻛﺸور منوط به موﺍﻓقت ﻭ تاﻳید معاﻭﻧت بیﻦ
ﺍلمﻠل دﺍﻧﺸﮕاﻩ باﺷد.
مدﺍرک ﻻﺯﻡ ﭘس ﺍﺯ ﺷرﻛت در هماﻳﺶ
 - 1تصوﻳر ﮔوﺍهﻲ ﺷرﻛت در هماﻳﺶ
 -2تصوﻳر خالصه مقاله چاپ ﺷدﻩ در هماﻳﺶ
 - 0تﻜمیل ﻓرﻡ ﮔﺰﺍرﺵ سفر
 - 4تﻜمیل ﻓرﻡ حرﺍست
 -5رسید ﺛﺒت ﻧاﻡ در ﻛنﮕرﻩ
 - 6ﺍصل ﻻﺷه بﻠیت
 -7تصوﻳر مهر خرﻭج ﻭ ﻭرﻭد به ﻛﺸور در ﭘاسﭙورت
 - 8تصوﻳر مهر ﻭرﻭد ﻭ خرﻭج ﺍﺯ ﻛﺸور مقصد با توجه به بﻠیت متقاضﻲ
تﺒصرﻩ :معاﻭﻧت بیﻦ ﺍلمﻠل تاﻳیدﻳه مامورﻳت آموﺯﺷﻲ رﺍ به دﺍﻧﺸﻜدﻩ ﻭ معاﻭﻧت آموﺯﺷﻲ دﺍﻧﺸﮕاﻩ ﺍرسال مﻲ ﻧماﻳد.

مﺎدﻩ  :4میزان پﺮداخﺖ تسهیالت

 :4-1مﺒنای مﺤاسﺒه ﻭ ﭘردﺍخت ﺍرﺯ به ﺍﺯﺍی هر دﻻر آمرﻳﻜا بودﻩ ﻭ بر ﺍساس ﻧرخ رﻭﺯ ﺍﻋالﻡ ﺷدﻩ ﺍﺯ طرﻳﻖ باﻧک مرﻛﺰی مﻲ
باﺷد.
 :4-2میﺰﺍن ﭘردﺍخت حﻖ ﺛﺒت ﻧاﻡ به میﺰﺍن حدﺍﻛثر 733دﻻر ( به ﻧرخ ﺍرﺯ مرجع باﻧک مرﻛﺰی) مﻲ باﺷد.
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 :4-0هﺰﻳنه بﻠیط ( ﻛمک هﺰﻳنه سفر) بر ﺍساس تقﺴیﻢ بندی ﺯﻳر قابل ﭘردﺍخت ﺍست:
-1ﻛﺸورهای همﺴاﻳه ،حاﺷیه خﻠیج ﻓارس،هندﻭستان  15/333/333رﻳال
-2ﻛﺸورهای ﺍرﻭﭘاﻳﻲ ،آسیاﻳﻲ ،مالﺰی ،تاﻳﻠند  23/333/333رﻳال
-0ﻛﺸورهای ﺷرق دﻭر ،ژﺍﭘﻦ ،چیﻦ ،تاﻳوﺍن  25/333/333رﻳال
-4ﻛﺸورهای آمرﻳﻜای ﺷمالﻲ ﻭ جنوبﻲ ،آﻓرﻳقاﻳﻲ ﻭ ﺍقیاﻧوسیه  03/333/333رﻳال
تﺒصرﻩ :ﺍﻳﻦ میﺰﺍن سالیاﻧه توسط ﺷورﺍی بورس مورد باﺯبینﻲ قرﺍر خوﺍهد ﮔرﻓت.

مﺎدﻩ  :5ﻧحوﻩ پﺮداخﺖ

ﻛﻠیه هﺰﻳنه ها ﭘس ﺍﺯ تﻜمیل ﻭ ﺍرسال مﺴتندﺍت ﭘردﺍخت خوﺍهد ﺷد.

مﺎدﻩ  :۶آن دسته ﺍﺯ ﺍﻋضای هیات ﻋﻠمﻲ متقاضﻲ ﺷرﻛت در هماﻳﺸهای خارجﻲ ،بدﻭن ﺍرﺍﻳه مقا له ﻳا ﭘوستر ،در صورت
دﺍﺷتﻦ ﺷرﺍﻳط مادﻩ  1باﻳد حدﺍقل  03رﻭﺯ قﺒل ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ،معرﻓﻲ ﻧامه خود رﺍ به همرﺍﻩ مدﺍرک ﺯﻳر به مدﻳرﻳت رﻭﺍبط بیﻦ
ﺍلمﻠل دﺍﻧﺸﮕاﻩ ﺍرﺍﻳه ﻧماﻳند.
 -1معرﻓﻲ رﻳاست دﺍﻧﺸﻜدﻩ /مرﻛﺰ تﺤقیقات
 -2ﻓرﻡ ﺛﺒت ﻧاﻡ در هماﻳﺶ
 -0تصوﻳر آخرﻳﻦ حﻜﻢ حقوقﻲ
 -4ﻓرﻡ تﻜمیل ﺷدﻩ حرﺍست
تﺒصرﻩ  : 1ﭘس ﺍﺯ برﮔﺰﺍری هماﻳﺶ ﺍرﺍﻳه ﮔوﺍهﻲ ﺷرﻛت در هماﻳﺶ به رﻳاست دﺍﻧﺸﻜدﻩ /مرﻛﺰ تﺤقیقات ﺍلﺰﺍمﻲ ﺍست.
تﺒصرﻩ  : 2در خصوص ﺷرﻛت در ﺍﻳﻦ ﮔوﻧه هماﻳﺸها هیچ ﮔوﻧه حﻖ مامورﻳت ﻭ هﺰﻳنه ﺷرﻛت ﺍﺯ طرﻑ دﺍﻧﺸﮕاﻩ ﭘردﺍخت
ﻧخوﺍهد ﺷد.
تﺒصرﻩ  :0در مورد ﺷرﻛت در هماﻳﺸهای دﺍخﻠﻲ ﻧیاﺯ به موﺍﻓقت معاﻭﻧت بیﻦ ﺍلمﻠل ﻭ تاﻳیدﻳه حرﺍست ﻧمﻲ باﺷد.
ﺍﻳﻦ دستور ﺍلعمل در 6مادﻩ ﻭ 9تﺒصرﻩ تدﻭﻳﻦ ﮔردﻳد ﻭ در تارﻳخ  97/13//8به تصوﻳﺐ ﺷورﺍی دﺍﻧﺸﮕاﻩ رسیدﻩ ﻭ ﺍﺯ تارﻳخ
ﺍبالغ قابل ﺍجرﺍ خوﺍهد بود.
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معیارهای ﺍﻧتخاﺏ ﻭ معرﻓﻲ ﺍﻋضا ء هیات ﻋﻠمﻲ جهت درﻳاﻓت تﺴهیالت ﺷرﻛت در هماﻳﺶ های خارج
ﺍﺯ ﻛﺸور
 -1متقاضﻲ( :ماﻛﺰﻳمﻢ  5ﺍمتیاﺯ)
ردﻳف

ﺍمتیاﺯ

ﻧوع ﺍرﺍئه

1-1

ارائه مقاله به صورت سخنرانی

4

1-2

ارائه مقاله به صورت پوستر

2

1-3

سخنران مدعو

5

1-4

عضو هیات رییسه همایش

4

1-5

عضو پانل

3

 -2ﻧوﻳﺴندﻩ خالصه مقاله ﺍرﺍﻳه ﺷدﻩ در هماﻳﺶ( :ماﻛﺰﻳمﻢ  5ﺍمتیاﺯ)
 :2-1نویسنده مسئول 5 :ﺍمتیاﺯ
 :2-2نویسنده اول 5 :ﺍمتیاﺯ
 2:-3نویسنده دوم به بعد 2 :ﺍمتیاﺯ
 -0ﺍﻋتﺒار هماﻳﺶ مورد تقاضای ﺷرﻛت:
 3-1همایشهایی که برای اولین بار برگزار می شود 1 :ﺍمتیاﺯ
 3-2همایشهایی که برای  2تا 4بار برگزار می شود 2 :ﺍمتیاﺯ
 3-3همایشهایی که برای 5تا  9برگزار می شود 0 :ﺍمتیاﺯ
 3-4همایشهایی که برای  11تا  14برگزار می شود 4 :ﺍمتیاﺯ
 3-5همایشهایی که برای  15بار به باال برگزار می شود 5 :ﺍمتیاﺯ
 -4مقاله ﭘذﻳرﻓته ﺷدﻩ حاصل ﺍﺯ طرح تﺤقیقاتﻲ مصوﺏ دﺍﻧﺸﻜدﻩ ،مرﻛﺰ تﺤقیقات ،ﭘاﻳان ﻧامه دﺍﻧﺸجوﻳﻲ
( مصوﺏ ﺷورﺍی تﺤصیالت تﻜمیﻠﻲ دﺍﻧﺸﻜدﻩ) 0 :ﺍمتیاﺯ
-5چاپ مقاله ﭘذﻳرﻓته ﺷدﻩ در هماﻳﺶ:

4

 :5-1در یکی از نمایه های تیپ  ISI(1و  5 :) Pubmedﺍمتیاﺯ ﻭ به ﺍﺯﺍی هر  1 : IF 1ﺍمتیاﺯ باﻻتر ﻭ حدﺍﻛثر
 13ﺍمتیاﺯ
 :5-2برای سایر نمایه ها  0 :ﺍمتیاﺯ
 -6تعدﺍد مقاﻻت چاپ ﺷدﻩ متقاضﻲ در مجالت معتﺒر در دﻭ سال ﮔذﺷته( :ماﻛﺰﻳمﻢ  13ﺍمتیاﺯ)
ﺍمتیاﺯ ﺍرﺍئه ﺷدﻩ بر ﺍساس  .Quality Factorژﻭرﻧال ﻭ طﺒﻖ جدﻭل ﺯﻳرمﺤاسﺒه میﮕردد:
QF

امتیاز بر حسب درصد

Q1
Q2
Q3
Q4

100
75
50
25

 -7متقاضﻲ در طول دﻭ سال ﮔذﺷته برﮔﺰﻳدﻩ جﺸنوﺍرﻩ های خارج دﺍﻧﺸﮕاهﻲ ﺯﻳر باﺷد:
:7-1جشنواره رازی 5 :ﺍمتیاﺯ
 :7-2جشنواره خوارزمی 4 :ﺍمتیاﺯ
 :7-3جشنواره پژوهشی 2 :ﺍمتیاﺯ
 :7-4جشنواره آموزشی 2 :ﺍمتیاﺯ
 -8درﻳاﻓت تﺸوﻳﻖ ﻧامه درﻭن دﺍﻧﺸﮕاهﻲ:
 :8-1با امضای رئیس دانشگاه 0 :ﺍمتیاﺯ
 :8-2با امضای معاونین دانشگاه 2 :ﺍمتیاﺯ
 :8-3با امضای رئیس دانشکده /رئیس مراکز تحقیقاتی /رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش 1 :ﺍمتیاﺯ
تبصﺮﻩ :1معاونت بین الملل با همکاری معاونت آموزشی سالیانه بر اساس بودجه تخصیص یافته جهت اعزام در همایش
های علمی داخل و خارﺝ از کشور ،حداقل امتیاز اعزام اعضای هیات علمی را مشخص کرده و در نهایت بر اساس
بودجه تخصیص یافته اقدام می نماید.
تبصﺮﻩ :2کنگره هائی که معتبر تر هستند در اولویت قرار دارند.
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