
 

 1صفحه 

 

 شماره:

  تاريخ:

  پيوست:

هـاي  به منظور ساماندهي و ارتقاي سطح كيفي پژوهش، آمـوزش و گسـترش فعاليـت    

و ضوابط  شرايط با توانندمي اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه محقق اردبيلي، علمي

  هاي معتبر داخلي شركت نمايند.زير در همايش

  

  هاي علمي داخليهمايششرايط عمومي شركت در : 1ماده 

  باشد. المللييا بين مليهمايش بايد  -1

  هاي علمي معتبر باشد.هاي معتبر و يا انجمنبرگزاركننده همايش بايد دانشگاه -2

گروه آموزشي و به تصويب  همايش مربوطه در تخصص ارائه دهنده مقاله باشديا محورهاي موضوع  -3

  .برسد مربوطه

روز قبل  15بايد  ، حداقلهمايشبراي شركت در هاي اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه درخواست -4

  همايش در شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده مربوطه تصويب شده باشد. از شركت در 

  نام و نشاني دانشگاه به شكل صحيح در مقاله قيد شده باشد.  -5

  باشد. Corresponding Authorمتقاضي شركت بايستي نفر اول يا  -6

  تسهيالت شركت در همايش -2ماده 

مورخـه   18هـاي شـركت در همـايش براسـاس مصـوبه بنـد       هزينـه و سـاير   پرداخت هزينه ثبت نـام  -

  .دانشگاههيات رئيسه محترم  12/11/1394مورخ  12و مصوبه بند  17/06/1393

گـردد كـه در   هاي اياب و ذهاب و ماموريت صـرفاً بـراي افـرادي پرداخـت مـي     هزينه: پرداخت 1 تبصره

    همايش مربوطه شركت نمايند.

نام براي هر مقاله، صرفاً براي يك نفـر قابـل   : تسهيالت شركت در همايش و پرداخت هزينه ثبت2تبصره

    باشد.پرداخت مي

هيات رئيسـه   17/06/1393مورخه  18بند  هاي اياب و ذهاب مصوب: در صورت پرداخت هزينه3تبصره 

  گيرد.محترم دانشگاه حق ماموريت متعارف به افراد فوق تعلق نمي

  پس از شركت در همايش  ها جهت دريافت هزينهمستندات الزم  -3ماده 

هـا توسـط   و تاييـد فـرم   (Grant)ها از محل اعتبار پژوهشي هاي مربوط به دريافت هزينهتكميل فرم -1

  ذيصالح.مراجع 

  .گواهي ارائه مقاله در همايش -2

 گواهي حضور در همايش. -3

  مجموعه مقاالت همايش.چاپ شده در يا مقاله كامل خالصه مقاله  تصوير -4



 

 2صفحه 

 

 شماره:

  تاريخ:

  پيوست:

اصل فيش واريزي هزينه ثبت نام در همايش ارائه گردد يا اصـل گـواهي از طـرف همـايش مربوطـه       -5 

  ثبت نام ارائه گردد.   پرداخت هزينهمبني بر 

  از سايت اينترنتي همايش. هاي ثبت نام در همايشهزينهمبلغ پرينت  -6

 شده. ارائه اصل برگه ماموريت تاييد -7

 ارائه فاكتور چاپ پوستر (در صورت وجود). -8


