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بسمه تعالي

آييننامه شركت در همايشهاي علمي داخل كشور

مﻘدمه ـ در راستاي معرفي توانمنديهاي علمي و اراﺋه نتايج فعاليتهاي پژوهشي و متقابﻼً به منظور دستيابي به
آخرين يافتههاي علمي ،اعضاء هيﺄت علمي و پژوهشگران دانشگاه زنجان ميتوانند براي اراﺋه مقاله با شرايط و مزاياي
مندرج در اين آييننامه در همايشهاي علمي داخل كشور شركت نمايند.

ماده  -١شرايط عمومي
 -١-١همايش بايد داراي كميته علمي باشد و اقدام به نشر مجموعه مقاﻻت يا مجموعه خﻼصه مقاﻻت )بهصورت نسخه
چاپي يا الكترونيكي( نمايد .اعتبار همايش ميبايست به تاييد گروه و دانشكده رسيده باشد.
تبصره :١همايشهاي علمي دانشجويي و همايشهايي كه توسط دانشگاههاي پيام نور و سازمانهاي دولتي )به غير از
همايشهايي كه برگزار كننده آن انجمنهاي علمي و دانشگاههاي دولتي و موسسات آموزشي يا پژوهشي دولتي و يا
دانشگاههاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي( برگزار ميشوند مشمول اين آييننامه نميباشند در ضمن
حمايت كنندگان همايش جزو برگزار كنندگان همايش نميباشند.
ﻼ در همايشها يا مجﻼت علمي داخل و خارج از كشور اراﺋه نشده باشد و اين امــر بايــد بــه تاييــد
 -٢-١مقاله مورد نظر قب ً
شوراي گروه رسيده باشد.
 -٣-١نام متقاضي ميبايست به عنوان نويسنده در مقاله قيد شده باشد و نشاني دانشگاه زنجان به عنوان تنها نشاني درج
شده متقاضي در مقاله بوده و براي اراﺋه هر مقاله تنها يكي از نويسندگان مقاله ميتوانند در همايش شركت نمايند.
تبصره :٢در خصوص مقاﻻت داراي نشان سازماني ) (Affiliationمتعدد ميبايست  -١نشان سازماني دانشگاه زنجان
بهعنوان اولين مورد قيد شود -٢ .درخصوص وابستگي به مراكز آموزشي – پژوهشي زير مجموعه وزارت علوم و مراكز
تحقيقاتي صنعتي با اراﺋه قرارداد همكاري مربوطه مبني بر لزوم اراﺋه وابستگي آن مراكز در قرارداد و عدم حضور تمام
وقت هيﺄت علمي و با تاييد شوراي پژوهشي امكان پذير ميباشد.
تبصره :٣در صورتي كه مقاله توسط دانشجوي دانشگاه زنجان اراﺋه شده باشد فقط هزينه ثبت نام و چاپ مقاله اعﻼم
شده توسط همايش قابل پرداخت ميباشد.
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تبصره  :٤در مجموعه مقاﻻت همايشهاي علمي برگزار شده در داخل كشور چكيده مبسوط بهعنوان مقاله كامل در
نظر گرفته ميشود.
تبصره  :٥پرداخت هزينههاي مربوط به همايشهاي داخل كشور ،در صورت اراﺋه كليه مدارك منجمله خـﻼصه مقاله و
گـواهي چاپ در مجموعه مقاله ) در صورتي كه مقاله كامل باشد( صورت ميگيرد .احتساب امتياز گرنت تنها در صورت
اراﺋه مجموعه مقاﻻت صورت خواهد گرفت و تﺄخير حداكثر يك ساله )سال عملكرد گرنت مﻼك ميباشد( به شرط عدم
كسب مبلغ سقف گرنت در سال قبل قابل قبول ميباشد.
ماده  -٢هزينهها
هزينههاي مربوط به شركت در همايش با اراﺋه اصل اسناد به شرح ذيل از محل اعتبار پژوهانه اعضاي هيﺄت علمي قابل
پرداخت ميباشند.
 -١-٢هزينه ثبت نام و ساير هزينههاي مرتبط اعﻼم شده توسط برگزار كننده قابل پرداخت است) .هزينه اسكان در
شرايطي قابل پرداخت ميباشد كه توسط برگزاركننده اعﻼم و تﺄمين شده باشد(.
 -٢-٢براي شركت اعضاي هيﺄت علمي در همايش حكم مﺄموريت )بدون حق ماموريت( صادر شده و در صورت تكميل
بند  ٢٥گزارش مختصر مﺄموريت و تﺄييد آن توسط معاون پژوهشي دانشكده ،كمك هزينه رفت و برگشت )بدون
اراﺋه مستندات( پرداخت ميگردد .اين كمك هزينه براي همايشهاي برگزار شده در استانهاي خراسان شمالي،
خراسان رضوي ،خراسان جنوبي ،سيستان و بلوچستان ،كرمان ،يزد ،بوشهر ،هرمزگان ،خوزستان ،فارس و
ايﻼم،كهكيلويه و بوير احمد ،كرمانشاه ،لرستان و اصفهان مبلغ  ٥،٠٠٠،٠٠٠ريال و براي ساير استانها مبلغ
 ١،٠٠٠،٠٠٠ريال ميباشد.
 -٣-٢حداكثر مهلت اراﺋه مدارك دو ماه پس از تاريخ برگزاري همايش است.
تبصره  : ٦در صورتيكه اعضاي هيﺄت علمي موفق به شركت و اراﺋه مقاله در همايش نشوند ،تنها هزينه چاپ يــك
مقاله از محل گرنت قابل پرداخت است.
تبصره  :٧در صورتي كه چاپ مجموعه مقاﻻت يا خﻼصه مقاﻻت از سوي برگزاركنندگان با تﺄخير انجــام گيــرد ،در
صورت درخواست عضو هيﺄت علمي و تﺄييد معاون پژوهشي دانشكده اين زمان قابل تمديد خواهد بود.
ماده ٣ـ نظارت بر حسن اجرا
نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه بر عهده معاونت پــژوهش و فنــاوري دانشــگاه ميباشــد .در مــواردي كــه آييننامــه
مسكوت است با تصويب شوراي پژوهش و فناوري و تاييد معاونت پژوهشي اعﻼم نظر خواهد شد.
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ماده -٤اين آييننامه در  ٤ماده ٦،بند و  ٧تبصره در مورخ  ٩٣/٠٣/٢٥به تصويب شوراي پژوهش و فناوري دانشــگاه و در
مورخ  ٩٨/٠٤/٢٣اصﻼح مبالغ رفت و برگشت بند  ٢-٢به تصــويب شــوراي دانشــگاه رســيده و از مــورخ  ٩٨/٠١/٠١ﻻزم
اﻻجرا است.
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