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

 

 مقدمه:

و بر اساس ماده كشور  دانش و علم گستره درايران  پزشكي علوم دانشگاه ويژه جايگاهبا توجه به دستور العمل اين

 بین علمي تبادالت گسترش ،ترغیب و تشويق هدف با دانشگاهآيین نامه اداری استخدامي اعضای هیات علمي  03

 است. گرديده تدوين دانشگاه علمي هیات محترم یاعضا و فناوریآموزشي ، پژوهشي توان افزايش و المللي

 

 هاي داخلي و خارجيهمايش در شركت چگونگي و : شرايط 1ماده

 اعضای هیات علمي رسمي/ پیماني مي توانند از اين تسهیالت استفاده نمايند. :1-1

 روز در سال  23حداكثر زمان شركت  :2-1

مي  معرفي معاونت بین المللمتقاضیان استفاده از تسهیالت اين آيین نامه توسط رياست مركز/ دانشكده به  :0-1

 شوند.

 : موضوع همايش بايد با مسئولیت، فعالیت و يا تخصص متقاضي مرتبط باشد. 1تبصره

فعالیت و يا تخصص متقاضي بايد با تايید ريیس دانشكده و  : مرتبط بودن موضوع همايش با مسئولیت،2تبصره

 تشخیص دانشگاه باشد.

 

 : تعداد دفعات شركت در همايش هاي خارجي2ماده 

 بار در سال  1اعضای هیات علمي فقط  :1-2

عد از اخذ سال ب 0مي توانند تا  ،اعضای هیات علمي كه موفق به اخذ جايزه منطقه ای و بین المللي گرديده باشند :2-2

 سال اعزام شوند. 0بار در سال تا  0جايزه حداكثر 

 سال پس از اخذ جايزه  0بار در سال تا  2اعضای هیات علمي منتخب جشنواره های كشوری/ دانشگاهي حداكثر  :0-2

لمللي اآن دسته از اعضای هیات علمي بازنشسته دانشگاه با رتبه استادی كه متقاضي شركت در همايش های بین : 4-2

باشند چنانچه همچنان در امور آموزشي و پژوهشي با دانشگاه همكاری مي كنند و از گرنت پژوهشي برخوردار هستند، 

 بار در سال اعزام شوند. 1

 بار در سال  2اعضای بورد تخصصي حداكثر : 5-2

تحصیالت  كل دانشجويان %5/3پژوهشي( تا سقف حداكثر يا  آموزشي شورایاعزام دانشجويان برتر )به تشخیص  :6-2

  و استعداد درخشان و دستیاری PhDتكمیلي

بي متشكل از هر سه معاونت آموزشي،  از طريق كمیته ارزيا 2- 0و  2-2تبصره: ارزيابي جشنواره های علمي در بند  

 پژوهشي و بین الملل تعیین مي گردد.
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 : فرايند اجرايي شركت در همايش3ماده    

روز اداری قبل از تاريخ اعزام معرفي نامه خود را همراه مدارک زير به مديريت روابط بین  45متقاضي بايد حداقل  :1-0

 الملل دانشگاه ارسال نمايد. 

 مدارک الزم:

 معرفي ريیس دانشكده/ مركز تحقیقات -1

 تصوير پذيرش مقاله )شامل نام متقاضي، عنوان خالصه مقاله، نام و تاريخ همايش( -2

 تبصره: آدرس اول فرد متقاضي بايد به نام دانشگاه باشد.

 تصوير خالصه مقاله -0

 تصوير آخرين حكم حقوقي -4

 فرم تكمیل شده حراست -5

متقاضي بايد پس از برگزاری همايش مدارک بازگشت خود را به معاونت بین الملل ارائه نمايد تا اقدامات الزم جهت  :2-0

 پرداخت تسهیالت صورت گیرد.

اخت هزينه های شركت در همايش و كارگاههای آموزشي خارج از كشور منوط به موافقت و تايید معاونت بین پرد :0-0

 الملل دانشگاه باشد. 

  همايش در شركت از پس الزم مدارک

 همايش در شركت گواهي تصوير - 1

 همايش در شده پچا مقاله خالصه تصوير -2

 سفر گزارش فرم تكمیل - 0

 حراست فرم تكمیل - 4

  كنگره در نام ثبت رسید  -5

 بلیت الشه اصل - 6

 پاسپورت در كشور به ورود و خروج مهر تصوير -7

  متقاضي بلیت به توجه با مقصد كشور از خروج و ورود مهر تصوير - 8

 ه ماموريت آموزشي را به دانشكده و معاونت آموزشي دانشگاه ارسال مي نمايد.يتبصره: معاونت بین الملل تايید

 

 : میزان پرداخت تسهیالت4ماده  

مبنای محاسبه و پرداخت ارز به ازای هر دالر آمريكا بوده و بر اساس نرخ روز اعالم شده از طريق بانک مركزی مي  :1-4

 باشد.

 .دالر ) به نرخ ارز مرجع بانک مركزی( مي باشد 733میزان پرداخت حق ثبت نام به میزان حداكثر: 2-4
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 كمک هزينه سفر( بر اساس تقسیم بندی زير قابل پرداخت است:هزينه بلیط ) : 0-4

 ريال 333/333/15كشورهای همسايه، حاشیه خلیج فارس،هندوستان  -1

 ريال  333/333/23كشورهای اروپايي، آسیايي، مالزی، تايلند -2

 ريال  333/333/25كشورهای شرق دور، ژاپن، چین، تايوان -0

 ريال  333/333/03بي، آفريقايي و اقیانوسیه كشورهای آمريكای شمالي و جنو-4

 مورد بازبیني قرار خواهد گرفت.توسط شورای بورس  تبصره: اين میزان سالیانه 

 

 : نحوه پرداخت5ماده 

 شد. خواهد پرداخت مستندات ارسال و تكمیل  از پس ها هزينهكلیه 

 

در صورت  ،له يا پوستر بدون ارايه مقا ،خارجيشهای يآن دسته از اعضای هیات علمي متقاضي شركت در هما :۶ماده 

خود را به همراه مدارک زير به مديريت روابط بین  نامه معرفي ،اعزام زروز قبل ا 03بايد حداقل  1ماده  داشتن شرايط

 د. نالملل دانشگاه ارايه نماي

 معرفي رياست دانشكده/ مركز تحقیقات -1

 فرم ثبت نام در همايش -2

 حكم حقوقيتصوير آخرين  -0

 فرم تكمیل شده حراست -4

 : پس از برگزاری همايش ارايه گواهي شركت در همايش به رياست دانشكده/ مركز تحقیقات الزامي است. 1 تبصره

: در خصوص شركت در اين گونه همايشها هیچ گونه حق ماموريت و هزينه شركت از طرف دانشگاه پرداخت 2تبصره  

 نخواهد شد. 

 ه حراست نمي باشد.يبین الملل و تايیدمعاونت ت فقمورد شركت در همايشهای داخلي نیاز به موا: در 0تبصره 

 

دانشگاه رسیده و از تاريخ  شورایبه تصويب  13/97//8تبصره تدوين گرديد و در تاريخ 9 ماده و 6در دستور العملاين 

 ابالغ قابل اجرا خواهد بود.
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 خارج های همايش در شركت تسهیالت دريافت جهت علمي هیاتء  اعضا معرفي و انتخاب معیارهای

 كشور از

 امتیاز( 5)ماكزيمم  :متقاضي -1

 امتیاز نوع ارائه رديف

 4 ارائه مقاله به صورت سخنرانی 1-1

 2 ارائه مقاله به صورت پوستر 2-1

 5 سخنران مدعو 3-1

 4 عضو هیات رییسه همایش 4-1

 3 عضو پانل 5-1

 

 امتیاز( 5)ماكزيمم  همايش:  خالصه مقاله ارايه شده درنويسنده  -2

 امتیاز 5: نویسنده مسئول :1-2

 امتیاز 5: نویسنده اول :2-2

 امتیاز 2: نویسنده دوم به بعد 2:-3

  :اعتبار همايش مورد تقاضای شركت -0

 امتیاز 1: که برای اولین بار برگزار می شودهمایشهایی  1-3

 امتیاز  2 :بار برگزار می شود 4تا 2که برای همایشهایی  2-3

 امتیاز 0: برگزار می شود 9تا   5همایشهایی که برای 3-3

 امتیاز 4: برگزار می شود 14تا  11که برای همایشهایی  4-3

 امتیاز 5: بار به باال برگزار می شود 15همایشهایی که برای  5-3

دانشكده، مركز تحقیقات، پايان نامه دانشجويي مقاله پذيرفته شده حاصل از طرح تحقیقاتي مصوب  -4

 امتیاز 0: ) مصوب شورای تحصیالت تكمیلي دانشكده(

 

 چاپ مقاله پذيرفته شده در همايش:-5
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امتیاز باالتر و حداكثر  IF  :1 1و به ازای هر امتیاز   5(: Pubmed  و ISI)1: در یکی از نمایه های تیپ 1-5

 امتیاز 13

 امتیاز 0: برای سایر نمایه ها  :2-5

 امتیاز( 13)ماكزيمم  :دو سال گذشتهالت معتبر در مقاالت چاپ شده متقاضي در مجتعداد  -6

 :محاسبه میگرددو طبق جدول زير. ژورنال Quality Factorامتیاز ارائه شده بر اساس 

 QF امتیاز بر حسب درصد

100 Q1 

75 Q2 

50 Q3 

25 Q4 

 

 زير باشد:خارج دانشگاهي متقاضي در طول دو سال گذشته برگزيده جشنواره های  -7

 امتیاز 5: جشنواره رازی:1-7

 امتیاز 4: جشنواره خوارزمی :2-7

 امتیاز  2: جشنواره پژوهشی :3-7

 امتیاز  2: جشنواره آموزشی :4-7

 :دريافت تشويق نامه درون دانشگاهي -8

 امتیاز 0: با امضای رئیس دانشگاه: 1-8

 امتیاز 2: دانشگاه معاونین امضای با :2-8

 امتیاز 1: اتی/ رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزشقرئیس دانشکده/ رئیس مراکز تحقی امضای با: 3-8

 یشهما دراعزام معاونت بین الملل با همکاری معاونت آموزشی سالیانه بر اساس بودجه تخصیص یافته جهت  :1تبصره

، حداقل امتیاز اعزام اعضای هیات علمی را مشخص کرده و در نهایت بر اساس کشور از خارج داخل وعلمی  های

 بودجه تخصیص یافته اقدام می نماید.

  معتبر تر هستند در اولویت قرار دارند. که کنگره هائی  :2تبصره


