
 خارج از کشور دانشگاه علوم پزشکی سبزوار های علمی دستور العمل شرکت در همایش

 1395مصوب تیرماه 

 

 مقدمه

هیات علمی و محققین محترم آموزشی اعضای و به منظور گسترش تبادالت علمی و افزایش توان پژوهشی 

های بین  تسهیالت مقرر در همایشدانشگاه، متقاضیان واجد شرایط این دستورالعمل می توانند با استفاده از 

 نمایند. خارج از کشور شرکت

 

  :1ماده 
هیات علمی، دانشجویان و محققین غیر عضو هیات علمی به شرط احراز سایر شرایط مربوطه در آیین نامه اعضاء 

 یکبار در سال های علمی خارج از کشور و با رعایت مقررات مندرج می توانند از تسهیالت شرکت در همایش

پرداخت  پژوهشگر به هزینه درصد 100  همایش در شرکت های گواهی و مستندات پس از ارائه استفاده نمایند.

 .خواهد شد

 

 مقدار تسهیالت پرداختی کشور مقصد

كشورهاي همسايه، روسيه و هندوستان )تركيه، عراق، سوريه، پاكستان، افغانستان، اكراين، تركمنستان، 

، آذربايجان، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان، قزاقستان، ارمنستان، گرجستان، عربستان، امارات

 ، قطر، كويت، بحرين، لبنان، اردن و ديگر كشورهاي عربي منطقهعمان

 ريال 000/000/20

 ريال 000/000/25 اروپا، آفريقا و ساير كشورهاي آسيايي

 ريال 000/000/30 ژاپن، چين و آفريقاي جنوبيكشورهاي قاره آمريكا، اقيانوسيه، 

 

 

، پیمانی و ضریب کا می توانند از تسهیالت : اعضاء هیات علمی رسمی قطعیاعضاي هيئت علمي -1-1

  ها استفاده نمایند. دانشگاه جهت شرکت در همایش

 مستندات ارائه از بعد 1مشخص شده در جدول  هزینه درصد 50 کا، ضریب مشمول اعضایبرای  -1-1-1

 علوم دانشگاه افیلیشن همراه به نظر مورد مقاله چاپ از بعد مابقی درصد 50 و همایش در شرکت

 .شد خواهد پرداخت سبزوار پزشکی

دستورالعمل می هیات علمی بازنشسته هر دو سال یکبار با لحاظ نمودن کلیه شرایط  یاعضا -1-1-2

  نمایند.های خارج از کشور استفاده  شرکت در همایش توانند از تسهیالت



اعضای هیات بورد تا پایان دوره عضویت در بورد سالی دو بار می توانند از تسهیالت شرکت در  -1-1-3

 .های خارج از کشور استفاده نمایند همایش

پژوهشگر هیات علمی که موفق به اخذ جایزه جشنواره رازی یا خوارزمی گردیده اند و نیز  یاعضا -1-1-4

های خارج از  از تسهیالت شرکت در همایش می توانند برای یکبار تا دو بار در سال برتر دانشگاه

 کشور استفاده نمایند.

 

دوره تحصیلی خود در  در طولپس از تایید شواری پژوهشی دانشگاه  دانشجویانکلیه  :دانشجويان -1-2

صورت وجود اعتبار فقط یکبار می توانند با استفاده از تسهیالت مندرج در این آیین نامه در همایش 

 شرکت نمایند.

 

% تعداد دانشجویان 5تا سقف  PhDدانشجویان دوره های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی و  -1-2-1

 واجد شرایط از میان متقاضیان، در همایش شرکت نمایند. انتخاب دانشجویان درسال می توانند

توسط شورای پژوهشی دانشگاه و بر اساس معیارهای اختصاصی خواهد بود. تائیدیه کمیته 

 تحقیقات دانشجوئی از جمله امتیازات محسوب خواهد شد.

 

عضو هیئت علمی شاغل در دانشگاه )دارای حکم  : محققین غیرحققین غیر عضو هیات علمیم -1-2-2

)یا استخدام رسمی یا پیمانی( منوط به تایید هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت 

و در صورت ارائه شورای پژوهشی دانشگاه درصورت تفویض اختیار از سوی هیات امنای دانشگاه( 

اینکه فرد متقاضی مجری یا جزو  بر مشروطمقاله از طرح مصوب پژوهشی یا پایان نامه مصوب 

در صورت اخذ جایزه از جشنواره های رازی یا  هر سه سال یک بار ومجریان اصلی طرح باشد، 

خوارزمی یکبار در سال تا دو سال متوالی می توانند در همایش های خارجی شرکت کنند. عنوان 

یتی باشد. تشخیص این تطابق همایش باید مطابق با رشته تحصیلی یا عنوان پست کاری یا مدیر

 بر عهده شورای پژوهشی دانشگاه است.

 

 

 انتخاب مقاالت جهت ارائه: 2ماده 
مقاالت پذیرفته شده در همایش بایستی طرح پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه و یا پایان نامه 

 دانشجویی مصوب کمیته های پایان نامه دانشگاه باشد.

 

یا  Oralنباشد، ارائه آن به صورت مصوب طرح یا پایان نامه  پذیرفته شده، منتج ازدر صورتی که مقاله  -1-2

lecture ره مالک اعطای تسهیالت خواهد بوددر یک کنگ. 



قبال طرح یا پایان نامه نبوده اند در صورتی تسهیالت  شوند و برای مقاالتی که به صورت پوستر ارائه می -2-2

سال پس از ارائه در همایش، مقاله ارائه شده در یک مجله دارای ایندکس بین 2اعطا می گردد که ظرف 

 پذیرفته شود. اپچجهت  (- Embase SCOPUS - ISI- Medline)شامل الملی 

 دانشگاه باشد باید به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه برسد.، مصوب خارج در صورتیکه طرح یا پایان نامه -3-2

 .ارائه نتایج حاصل از پایان نامه برای استاد مشاور با موافقت کتبی استاد راهنما امکان پذیر خواهد بود -4-2

ارائه نتایج حاصل از طرح برای هر یک از مجریان یا برای همکاران در صورت موافقت کتبی مجری امکان  -5-2

 یر خواهد بود.پذ

 حد اکثر زمان ممکن برای ارائه پایان نامه در همایش ، ظرف سه سال از دفاع پایان نامه است. -6-2

حداکثر زمان ممکن برای ارائه نتایج طرح، ظرف سه سال از زمان پایان طرح است. در مورد طرح های  -7-2

 .تاخیری راکد، اقدام به پرداخت تسهیالت نمی گردد

یات علمی می تواند از پایان نامه تخصصی خود نیز به شرط اینکه از زمان دفاع بیش از سه سال عضو ه -8-2

 نگذشته باشد استفاده نماید.

 در صورت چاپ تحقیق در ژورنالهای ایندکس شده در نمایه های بین المللی قبل از ارائه مقاله در همایش، -9-2

تکراری بودن یا جدید بودن تحقیق در موارد خاص بر  . تشخیص مصداقاعطای تسهیالت صورت نخواهد گرفت

 عهده شورای پژوهشی دانشگاه است.

 

 ه طرح یا پایان نامه ضروری نیست.برای سخنرانان مدعو به همایش های بین المللی، ارائ -10-2

 شرايط  استفاده از تسهيالت براي اعضاء هيات علمي بازنشسته: -11-2

 وهشی نخواهد بود. تسهیالت  گرانت پژمبنای استفاده از  -1-11-2

تسهیالت در صورتی اعطا خواهد شد که مقاله ارائه شده )سخنرانی یا پوستر( ، پایان نامه یا طرح  -1-11-2

 سال از پایان آن نگذشته باشد. 3تحقیقاتی مصوب دانشگاه بوده و بیش از 

 

وب دانشگاه نباشند، در صورتی تسهیالت اعطا در صورتیکه مقاله مربوطه قبالً طرح تحقیقاتی یا مص -3-11-2

سال پس از ارائه در همایش، مقاله ارائه شده در یک مجله دارای ایندکس بین الملی  2می گردد که ظرف 

 پذیرفته شود. جهت چاپ (- Embase SCOPUS - ISI- Medline)شامل 

 

 تطابق عنوان همایش :3ماده 
، فعالیت و یا تخصص متقاضی مطابق باشد. ئولیتدانشگاه با مسموضوع همایش می بایست بنا به تشخیص 

، . در موارد خاصخواهد بود مراکز تحقیقاتیتشخیص مصداق مطابقت بر عهده شورای پژوهشی دانشکده ها و 



موضوع به صالحدید معاون پژوهشی مربوطه جهت تصمیم گیری در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح خواهد شد. 

 یر موارد به عهده شورای پژوهشی دانشگاه است.تصمیم گیری در سا

 

 اعضاء هيات علمي بازنشسته: -3-4

 

% هزینه مطابق 60اشد، اگر مقاله ارائه شده مربوط به پایان نامه یا طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه ب -1-4-4

پرداخت خواهد شد. در صورت چاپ اصل مقاله در مجالت ایندکس شده در نمایه نامه های )شامل جدول 

Embase SCOPUS - ISI- Medline -)   هزینه بلیط 100سال پس از شرکت در همایش تا سقف  2ظرف %

 قابل پرداخت است.

 

دانشگاه نباشد، در صورتی تسهیالت در صورتیکه مقاله مربوطه قبالً طرح تحقیقاتی یا پایان نامه مصوب  -2-4-4

ی لبین المل سال پس از ارائه در همایش، مقاله ارائه شده در یک مجله دارای ایندکس2اعطا می گردد که ظرف 

 پذیرفته شود. جهت چاپ (Embase SCOPUS - ISI- Medline شامل)

 

 ارائه مقاالت در کنگره ها، همایش ها و سمینارها سیاستهای تشویقی: 4ماده 

 

به کسانی که پس از سفر اقدام به ایجاد ارتباطات پژوهشی خارجی نموده اند در صورت مصوب نمودن  -1-4

% کل مبلغ هزینه 20، سال پس از انجام سفرطرح مشترک پژوهشی حاصل از شرکت در همایش در فاصله یک 

 تشویقی پرداخت می گردد. های روزانه سفر به صورت حق

 

% کل مبلغ محاسبه شده و برای اعضاء هیات علمی تمام وقت و 75برای اعضاء هیات علمی نیمه وقت  -2-4

 تمام وقت جغرافیایی کل مبلغ محاسبه شده پرداخت می گردد.

 

 بر( المللی بین و ای منطقه ملی،) خارجی و داخلی مختلف های همایش در شرکت التشویق حق -1 تبصره

 700000 مبلغ امتیاز هر کسب ازای به نیز و گردد می محاسبه 4 و 2 شماره جداول از شده کسب امتیاز اساس

 خواهد پرداخت محترم پژوهشگران به (4و  2درخواست )پیوست شماره  فرم تکمیل از پس پاداش، بعنوان ریال

 .شد

 

 
 



 

 در همایش ها مقاله ارائه وضعیت براساس پژوهشی امتیازات تقسیم چگونگی: 4 جدول

 

 

 مراحل اجرایی شرکت در همایش :5ماده 

 وظیفه صحت یابی مدارک بر عهده معاون پژوهشی واحد مربوطه است. -1-5

 

مدارک از طریق مدیر گروه به معاون پژوهشی واحد و پس از بررسی، به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال  -2-5

 .گرددمی 

 

اول طرح  پذیرش مقاله، تصویر صفحه ،موافقت مدیر گروه ،مدارک الزم: درخواست شرکت در همایش -1-2-5

، فرم تکمیل شده سفر گرنت پژوهشی ، فرم تکمیل شده، خالصه مقاله، حکم کارگزینی،تحقیقاتی یا پایان نامه

نامه از معاونت پژوهشی واحد مبنی بر بررسی مدارک و تایید  کارکنان و اعضاء هیات علمی به خارج از کشور،

 .فرد تطابق عنوان همایش با تخصص

قبل به معاونت پژوهشی واحد مربوطه تحویل گردد. به  ماه و نیمد ظرف حداقل یک کلیه مدارک بای -2-2-5

 های پس از این زمان و یا پس از شرکت در همایش تسهیالت تعلق نخواهد گرفت. درخواست

 

 ارائه حکم ماموریت سفر برای پرداخت تسهیالت الزامی است. -3-2-5
 

 

 ردیف

 

 وضعیت ارائه مقاله

 سطح همایش

 ملي و منطقه اي بين المللي

 5 10 ارائه سخنراني كه محقق استاد مدعو باشد 1

 3 5/7 ارائه مقاله به صورت سخنراني 2

 2 5 ارائه مقاله به صورت پوستر 3


