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  ازكشور آيين نامه شركت در همايشهاي علمي  خارج

 



 

٢

  بسمه تعالي

  

  شركت در همايشهاي علمي  خارج از كشور نامه آيين             

  

  

خــرين بــه آ به منظور ارتقاي سطح اطالعات علمي، گسترش فعاليتهاي علمــي بــين المللــي، دســتيابي ـ مقدمه

دانشــگاه  اعضاي هيــات علمــي و پژوهشــگران  ،پژوهشگران  ديگر هاي پژوهشي باهاي علمي و تبادل يافتهپديده

شــور شــركت كهاي علمي بين المللي خــارج از مي توانند با شرايط و ضوابط مندرج در اين آيين نامه در همايش

  منظور دانشگاه زنجان است. ه استدنامه هر جا كه به دانشگاه اشاره شدر اين آيين نمايند.

  

  شرايط عمومي   - 1ماده 

 بــراي شــوراييــز ن تاييد گروه و دانشكده رســيده و  بهداراي اعتبار علمي بوده و اعتبار آن  دبايهمايش مي -1-1

  دانشگاه محرز گردد.پژوهشي 

   غير انگلسيي) (در صورت برگزاري همايش به زبان به زبان همايش علمي متقاضي آشنايي كافي -1-2

  شكده. فعاليت و تخصص متقاضي با تاييد شوراي گروه و شوراي پژوهشي دان با ارتباط موضوع همايش -1-3

  مقاله بر پذيرش و ارائه  مبني معتبرگواهي داشتن  -1-4

ويســندگان توســط نويســنده يــا ن كشــوراز  يا مجالت علمي داخل و خارج همايشها قاله مورد نظر قبال درم-1-5

  و اين امر بايد به تاييد شوراي گروه رسيده باشد. نشده باشدو چاپ قاله ارائه م

ا ه عنــوان تنهــبه عنوان نويسنده  در مقاله قيد شده باشد و نشــاني دانشــگاه زنجــان بــ دباينام متقاضي مي -1-6

مــايش واننــد در هته مي براي ارايه هر مقاله تنها يكي از نويسندگان مقال باشد. نشاني درج شده متقاضي در مقاله

  شركت نمايند.

نشان ســازماني دانشــگاه  -1) متعدد مي بايست Affiliationدر خصوص مقاالت داراي نشان سازماني (َ تبصره:

پژوهشــي زيــر مجموعــه وزارت  –درخصوص وابستگي به مراكز آموزشي  -2زنجان بعنوان اولين مورد قيد گردد. 

ائه قرارداد همكاري مربوطه مبني بر لزوم ارائه وابستگي آن مراكــز در قــرارداد علوم و مراكز تحقيقاتي صنعتي با ار

  و عدم حضور تمام وقت هيات علمي و با تاييد شوراي پژوهشي امكان پذير مي باشد.



 

٣

ضــافي ادر صورتيكه بر طبق ضوابط همايش براي ارائه بــيش از يــك مقالــه پرداخــت حــق ثبــت نــام  :  1تبصره 

     پــذيرش مقالــه در يــك كنفــرانس مــورد 4حــداكثر  اخت آن با ارائه اسناد بالمــانع اســت وضروري مي باشد پرد

  در سامانه ثبت خواهد شد .  "مي باشد و مابقي صرفا

تواننــد نيز به شرط رعايــت كليــه مفــاد منــدرج در ايــن آيــين نامــه ميتحصيالت تكميلي دانشجويان  :2تبصره

شــد ظ شــده بامرتبط لحــا هاينامه مربوط هزينهكه در پروپوزال پاياناين رنامه گردند. مشروط بمشمول اين آيين

در  امكــان شــركت در صــورت موافقــت اســتاد هاي مربوطه در پروپوزال لحــاظ نشــده باشــدو در صورتيكه هزينه

 باشد.استاد راهنما امكان پذير مي گرنت همايش با تامين هزينه از محل

 شركت در همايش هاي خارج از كشــور بــه صــورت 2/7/91مورخ طبق صورتجلسه شوراي پژوهشي  : 3تبصره 

  نمي باشد .   پوستر امكان پذير 

  ارايه گزارشي از همايش در گروه حداكثر تا دو ماه بعد از انجام سفر -1-8

شــي عضــو الزم است هماهنگي با دانشكده مربوطه در خصوص بالمانع بودن ســفر از نظــر فعاليتهــاي آموز -1-9

در صورتيكه عضــو هيــات علمــي در يــك تــرم تحصــيلي تقاضــاي شــركت در كارگــاه  گيرد. هيات علمي صورت

شــگاه موزشــي دانبه تاييد معاونت آ دآموزشي و همايش خارج از كشور را داشته باشد بالمانع بودن موضوع مي باي

 رسيده باشد.

  

  ها هزينه - 2ماده 

   با ارايه اصل اسناد مربوطه به شرح ذيل قابل پرداخت مي باشند: همايششركت در  هزينه هاي

در صورت موافقت شوراي پژوهش و فناوري با درخواست عضو هيأت علمي براي شركت در  -1-2

صد تا سقف   ايهزينه، كمك( صرف نظر از تعداد همايش) هاي علمي مذكور در خارج از كشوربرنامه

ق فراخوان) موقع (بدون تأخير طبنام بههزينه ثبتال مشتمل بر ) ري120،000،000(و بيست ميليون 

رج گشت خا(متعارف) بليط رفت و بر هزينههاي جنبي مانند كارمزد حواله و . . . ، بدون هزينه

وزهاي برنامه دالر براي هر روز و حداكثر به تعداد ر 100تا سقف ((كالس اكونومي)، هزينه اسكان 

 گردد.كتور) و هزينه بيمه پرداخت ميروز طبق فا 2عالوه به

نه ، هزيهنگام اعزام متقاضي، در صورت درخواست و وجود مانده گرنت و نقدينگيتبصره: به

الحساب قابل صورت علينام، بليط رفت و برگشت و بيمه با ارائه اسناد مربوط، بهثبت

  باشند.پرداخت مي



 

٤

س ده و پضروري نبو در شوراي پژوهش و فناوريوجود مانده گرنت كافي براي موافقت با درخواست  -1

 د.عنوان هزينه درصف منظور خواهد ش) ريال به40،000،000از تصويب، مبلغ چهل ميليون (

ام به د اقدپس از بازگشت و ارائه اسناد مربوط، در صورتي كه مانده گرنت كافي وجود داشته باش -2

صف عنوان هزينه دربلغ قابل پرداخت بهتسويه حساب با متقاضي خواهد شد و در غير اينصورت م

ن با ايشا ها نزد عامل مالي پژوهش باقي خواهند ماند تا مانده گرنتمنظور شده و اسناد هزينه

نت كافي ده گرهاي بعدي اعتبارات، به اندازه كافي برسد. در هر حال اگر تا انتهاي سال مانتخصيص

رنت نده گتا انتهاي سال مالي، تا سقف مبلغ ما هاجهت لزوم انجام تسويه حسابتأمين نشود، به

 عمل خواهد آمد. (حاصل از كل تخصيص آن سال) تسويه حساب به

ل ز به ريايل اراي در تاريخ شروع برنامه مالك تبدها به ريال بوده و قيمت ارز مبادلهكليه پرداخت -3

 باشد.مي

اهد پژوهش و فناوري صادر خوحكم مأموريت پژوهشي بدون پرداخت حق مأموريت توسط معاونت  -4

 شد.

جموعــه مچــاپ مقالــه در  بــه شــرط وددر صورتيكه متقاضي به هر دليل موفق به انجام دادن ماموريت نشــ -2-3

  ت است.نام قابل پرداختنها هزينه ثبت  ،( به صورت خالصه مقاله يا مقاله كامل باشد ) مقاالت همايش

  باشد.ز تاريخ برگزاري همايش ميحداكثر مهلت ارايه مدارك دوماه پس ا -2-4

نجــام گيــرد، ادر صورتي كه چاپ مجموعه مقاالت يا خالصه مقاالت از سوي برگزاركنندگان با تــاخير :  1 تبصره

  تاييد معاونت پژوهشي دانشكده اين زمان قابل تمديد خواهد بود. به شرط

ا كتابچــه يــوعه مقاالت به صورت سي دي پرداخت هزينه ها منوط به ارائه كليه مدارك منجمله مجم : 2تبصره 

  مربوطه مي باشد . 

  ـ نظارت بر حسن اجرا 3ماده

نامــه  آيــينمــواردي كــه در باشــد. نامه بر عهده معاونــت پژوهشــي دانشــگاه مينظارت بر حسن اجراي اين آيين

  اعالم نظر خواهد شد.دانشگاه مسكوت است با تصويب شوراي پژوهشي و تاييد معاونت پژوهشي 

شي دانشگاه شوراي پژوهبه تصويب 18/4/91 مورخدر تبصره  8 ند وب 12  ماده،4اين آيين نامه در  - 4ماده

  . الزم االجرا است ابتداي سال جارياز رسيد و 

  اصالح شده است. 2ماده  2- 2شوراي پژوهشي بند  9/4/92طبق مصوبه تاريخ 

  اصالح شده است. 1ه ماد 6- 1شوراي پژوهشي بند  8/10/92طبق مصوبه تاريخ 

  اصالح شده است. 2ماده  2- 1هيات رئيسه بند  23/10/97وبه تاريخ مصطبق 


