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آموزشي پژوهشي  موسسات توسط شده برگزار هاي كنفرانس و ها همايش از مالي حمايت ميزان اجرايي دستورالعمل
  و انجمن هاي علمي داخل كشور

  مقدمه:
اعتبار حمايتي به همايش ها و كنفرانس هايي كه توسط دانشگاه ها و مراكز  دستورالعمل ذيل در راستاي سامان بخشيدن به چگونگي تخصيص

  آموزشي پژوهشي برگزار مي گردد، تهيه و تدوين شده است.

  : 1ماده 
  حمايت مالي صرفا از همايش و كنفرانس هايي صورت مي پذيرد كه توسط دانشگاه ها و يا انجمن هاي علمي معتبر برگزار مي گردد. 

  : 2ماده 
مايت معنوي و درج لوگوي مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسالم در سامانه ي همايش ها مطابق ح

  صورت مي گيرد. ISCآئين نامه ثبت در همايش ها در 

  : 3ماده 
  شاخص مطابق جدول زير صورت خواهد گرفت: 8ميزان حمايت مالي بر مبناي 

 

1 

اطالعات / فناوري  علم موضوع
اطالعات و فناوري 

 پيشرفته

سيعلوم پايه و فني مهند  توضيحات ساير علوم 

 

  1 2 3 امتياز

 

2 

  بين المللي   ملي  منطقه ا ي محلي  سطح كنفرانس

5/0 0 امتياز  1 2 

دانشگاه  سازمان برگزار كننده 3
(Q1/Q2/Q3/Q4) 

  دانشگاه / انجمن و نهاد نهاد انجمن

4الي  1 امتياز امتياز 5حداكثر  1 2   

   دو روز به باال يك روز طول همايش 4
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5/0 امتياز  1  

   ندارد دارد تفاهم نامه با مركز  5

  0 1 امتياز

 دهم به باال پنجمين تا دهمين دومين تا پنجمين  اولين چندمين دوره 6

 3 2 1 0 امتياز

المللينمايه شدن در نظام هاي بين  7   ISC ISI, SCOPUS, IEEEداخلي  

  2 1 امتياز

100تا  1  تعداد مقاله هاي قابل چاپ در مجموعه مقاالت 8 200تا  100  به باال 200    

 3 2 1 امتياز 

 

  :1تبصره 
ميليون ريال از همايش هايي  20هيأت رئيسه مركز و پايگاه اختيار آن را دارد كه در صورت صالحديد خارج از چارچوب اين جدول تا سقف  

  اين دستورالعمل باشند حمايت به عمل آورد. 1كه حائز شرط ماده 

  : 2تبصره 
سقف حمايت مالي از كل همايش هاي هر دانشگاه بر اساس ميزان معين شده در تفاهم نامه با آن دانشگاه بوده و در صورت عدم وجود تفاهم 

  ميليون ريال خواهد بود. 000/000/100نامه براي هر سال حداكثر 

  : 4ماده 
  ماه پيش از شروع همايش باشد. 4بايستي   ISCزمان ارائه درخواست جهت بهره مند شدن از حمايت هاي مركز منطقه اي و 

  : 5ماده 
مايش صورت حمايت مالي از همايش فقط در صورت درج آرم و لوگوي هر دو سازمان در بروشورها، پوسترها، وب سايت و مجموعه مقاالت ه

درصد مابقي بعد از همايش و تنها در صورت دريافت متن  50درصد مبلغ حمايتي قبل از همايش و  50مي پذيرد. در صورت رعايت اين نكته، 
  يا يكي از فرمت هاي شناخته شده خروجي قابل پرداخت مي باشد.  xmlمجموعه مقاالت آن همايش/كنفرانس در قالب  wordو  .pdfكامل 
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  : 6ماده 
نفر از اعضاء هيأت علمي معرفي شده توسط مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسالم  3امكان شركت 

  در همايش مورد حمايت مالي بايستي از سوي دبيرخانه همايش در نظر گرفته شود.

 پايگاه و فناوري و علوم رساني اطالع اي منطقه مركز علمي شوراي تصويب مورد 94/04/23 تاريخ تبصره در 2ماده و  6اين دستورالعمل در 
  .گرفت قرار اسالم جهان علوم استنادي

 




