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  تعالي سمهاب

  معاونت پژوهشي و فناوري 

  

  محقق اردبيلي كشور دانشگاه المللي خارج بين علمي مجامع در مقاله شركت و ارائه جهت اجرايي دستورالعمل

    

  مقدمه

-ير كشورها و دستيابي به آخـرين يافتـه  ابا س الملليهاي علمي بينبه منظور ارتقاي سطح كيفي پژوهش، آموزش و گسترش فعاليت

-بـين  علمـي  مجامعنامه در توانند با شرايط و ضوابط مندرج در اين آيينهاي علمي، اعضاي هيات علمي دانشگاه محقق اردبيلي مي

  شركت نمايند. هاي علمي)(همايش كشور المللي خارج

  

  كشور المللي خارج بين علمي مجامعشرايط عمومي شركت در : 1ماده 

  همايش بايد بين المللي باشد. -1

  گردد كه: المللي به همايشي اطالق ميهمايش بين، واحد و روشن تعريفي ارائه لزومتوجه به  با : 1بصره ت

  .باشد مختلف كشورهاي از همايش مقاالت دهندگان ارائه -الف

 از كشورهاي مختلف باشند.      همايش مقاالت كننده بررسي كميته اعضاي -ب

مـاه قبـل از شـركت در     5/1المللي، حداقل هاي بينبراي شركت در كنفرانسدانشگاه هاي اعضاي محترم هيات علمي درخواست -2

-گيري در موارد خاص بـه كنفرانس جهت تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه به مديريت امورپژوهشي دانشگاه ارسال گردد. تصميم

  باشد.عهده شوراي پژوهشي دانشگاه مي

هاي خارجي براي ارائه مقاله، درصورت انصراف از اعـزام بـا داليـل    شركت در كنفرانس : اعضاي محترم هيات علمي متقاضي2تبصره 

مستند، انصراف خود را جهت تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه، در اسرع وقت به مديريت امور پژوهشي دانشگاه تسليم نمايند تـا  

 شـركت در  ، عضـو هيـات علمـي بـه مـدت يكسـال از       يكتبـ  از مكاتبات و اقدامات اداري اضافي پرهيز شود. درصورت عدم انصـراف 

  كنفرانس خارجي محروم خواهد شد.

  نام و نشاني دانشگاه به شكل صحيح در مقاله قيد شده باشد.  -3

  باشد. Corresponding Authorمتقاضي شركت بايستي نفر اول يا  -4

  نباشد. نامه كارشناسي ارشد يا رساله دكتري متقاضيمقاله مستخرج از پايان -5

حداقل يـك مقالـه    ،هاي بين المللي (خارج از كشور) بايد براي هر بار سفرعضو هيأت علمي جهت شركت در سمينارها و همايش -6

بـا درج نشـاني   پژوهشي معتبر داخلي (چاپ شده يا پذيرش شده در سال قبل و يا در همان سال) -المللي يا علميبا نمايه معتبر بين

  داشته باشد.صحيح دانشگاه 

  

  كشور المللي خارج بين علمي مجامعشرايط اختصاصي شركت كنندگان در : 2ماده 

  آشنايي كافي به زبان گردهمايي علمي مورد تقاضا. -1
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  تخصصي بودن همايش را تصويب نمايد. ،موضوع همايش مربوطه در تخصص ارائه دهنده مقاله باشد و گروه آموزشي مربوطه -2

  ه معتبر پذيرش مقاله و ارائه آن.داشتن دعوتنام -3

  

  تسهيالت شركت در همايش -3ماده 

   .صدور ماموريت بدون فوق العاده -1

 .(Grant) عضو هيات علمي از محل اعتبار ويژه پژوهشي پرداخت هزينه ثبت نام -2

المللـي   بـين  علمـي  مجامع در ريالي قابل پرداخت از طرف دانشگاه براي هر يك از اعضاي هيات علمي شركت كننده هايهزينه -3

  گردد:به شرح زير تعيين مي كشور خارج

    چهل ميليون ريال. :اقيانوسيههاي آمريكا و قاره -الف

    سي ميليون ريال.   :آفريقا شرق آسيا، آسياي جنوب شرقي و كشورهاي اروپايي، -ب

  بيست ميليون ريال. :ساير كشورها -ج

هاي مصوب دانشگاه در هر سال براي بـار اول  نامهبراساس آئينالمللي خارج از كشور يني بهادر همايش شركتهاي هزينه: 3تبصره 

عضـو هيـات علمـي قابـل      (Grant) از محل اعتبـار پژوهشـي   ،نصف هزينه مصوببه ميزان نامه مربوطه و براي بار دوم براساس آئين

  پرداخت خواهد بود.

  

  مستندات الزم پس از شركت در همايش   -4ماده 

 .فرم گزارش سفر -1

 .گواهي ارائه مقاله در همايش -2

 مجموعه مقاالت همايش.چاپ شده در يا مقاله كامل خالصه مقاله  تصوير -3

 مهـر  بـه  مربـوط  (صفحات گذرنامه تصوير، اصل اسناد سفر شامل بليط، برگه هاي پرداخت حق ثبت نام، عوارض خروج از كشور -4

 مقصد) كشور به ورود و مبدا كشور از خروج

  .تحويل گرددمديريت پژوهشي دانشگاه به مراجعت به كشور از  پسحداكثر دو هفته بايد ظرف فوق كليه مدارك : 3تبصره 

  

  تصويب -5ماده 

 مورد تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي قرار گرفت. 04/03/1393تبصره در تاريخ  3ماده و  5نامه در اين آيين

  

  

  

  


