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  هاي علمي داخل كشورنامه شركت در همايشآيين

  

 نظورابًال به مهاي پژوهشي و متقه نتايج فعاليتئهاي علمي و ارادر راستاي معرفي توانمندي مقدمه ـ     

ه مقال رائهابراي  توانندت علمي و پژوهشگران دانشگاه زنجان ميأهاي علمي، اعضاء هيبه آخرين يافتهدستيابي 

  هاي علمي داخل كشور شركت نمايند.نامه در همايشبا شرايط و مزاياي مندرج در اين آيين

  شرايط عمومي   -1ماده 

 تمقاال عه مقاالت يا مجموعه خالصهبايد داراي كميته علمي باشد و اقدام به نشر مجمو همايش -1-1

    .يده باشدده رسبايست به تاييد گروه و دانشكاعتبار همايش مي مايد.صورت نسخه چاپي يا الكترونيكي) نه(ب

 به(هاي دولتي سازماندانشگاههاي پيام نور و هايي كه توسط و همايشهاي علمي دانشجويي همايش :1تبصره

شي يا و موسسات آموز هاي علمي و دانشگاههاي دولتيانجمنر كننده آن هايي كه برگزاهمايشغير از 

ن مشمول ايشوند برگزار مي )و يا دانشگاههاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي پژوهشي دولتي

  .باشنددر ضمن حمايت كنندگان همايش جزو برگزار كنندگان همايش نمي باشندنامه نميآيين

ايـد اين امر ب وه نشده باشد ئكشور ارااز  يا مجالت علمي داخل و خارج هاهمايش قبالً در مقاله مورد نظر -1-2

  به تاييد شوراي گروه رسيده باشد.

 تنها نوانعان به بايست به عنوان نويسنده در مقاله قيد شده باشد و نشاني دانشگاه زنجنام متقاضي مي -1-3

توانند در همايش له ميي ارائه هر مقاله تنها يكي از نويسندگان مقابرا و بوده نشاني درج شده متقاضي در مقاله

  شركت نمايند.

ني دانشگاه نشان سازما - 1بايست ) متعدد ميAffiliationخصوص مقاالت داراي نشان سازماني ( در: 2تبصره

موعه وزارت جپژوهشي زير م –درخصوص وابستگي به مراكز آموزشي  - 2. عنوان اولين مورد قيد شودهزنجان ب

قرارداد  ردن مراكز تگي آعلوم و مراكز تحقيقاتي صنعتي با ارائه قرارداد همكاري مربوطه مبني بر لزوم ارائه وابس

  باشد.اييد شوراي پژوهشي امكان پذير ميت علمي و با تو عدم حضور تمام وقت هيأ



 

٣

 و چاپنام  فقط هزينه ثبتاشد شده ب ارائه دانشجوي دانشگاه زنجان  مقاله توسطدر صورتي كه  :3تبصره

  باشد.اعالم شده توسط همايش قابل پرداخت ميمقاله 

 نوان مقالهعههاي علمي برگزار شده در داخل كشور چكيده مبسوط بدر مجموعه مقاالت همايش:  4تبصره 

  شود.كامل در نظر گرفته مي

مله رت ارائه كليه مدارك منجهاي داخل كشور، در صوهاي مربوط به همايشپرداخت هزينه: 5تبصره 

ساب گيرد. احت) صورت ميكه مقاله كامل باشد ( در صورتي واهي چاپ در مجموعه مقالهـالصه مقاله و گـخ

عملكرد  (سال ساله خير حداكثر يكأامتياز گرنت تنها در صورت ارائه مجموعه مقاالت صورت خواهد گرفت و ت

  باشد.قف گرنت در سال قبل قابل قبول ميبه شرط عدم كسب مبلغ سباشد) گرنت مالك مي

 هاهزينه -2ماده 

اي هيأت ه اعضاز محل اعتبار پژوهان به شرح ذيل با ارائه اصل اسناد هاي مربوط به شركت در همايشهزينه

  باشند.قابل پرداخت مي علمي 

هزينه ست. (برگزار كننده قابل پرداخت ا هاي مرتبط اعالم شده توسطو ساير هزينه ثبت نام هزينه -2-1

  )باشد كه توسط برگزاركننده اعالم و تأمين شده باشد.اسكان در شرايطي قابل پرداخت مي

ر صورت ددر همايش حكم مأموريت (بدون حق ماموريت) صادر شده و اعضاي هيأت علمي براي شركت   -2-2

نه رفت و ط معاون پژوهشي دانشكده، كمك هزيگزارش مختصر مأموريت و تأييد آن توس 25تكميل بند 

 ده درهاي برگزار شگردد. اين كمك هزينه براي همايشبرگشت (بدون ارائه مستندات) پرداخت مي

شهر، بو ،دهاي خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، كرمان، يزاستان

ستان و و گل بوير احمد، كرمانشاه، لرستان و اصفهان كهكيلويه وهرمزگان، خوزستان، فارس و ايالم،

  باشد. ريال مي 3،000،000ها مبلغ ريال و براي ساير استان 10،000،000مبلغ  مازندران 

  .استماه پس از تاريخ برگزاري همايش  ه مدارك دوئحداكثر مهلت ارا -2-3

نها هزينـه ه مقاله در همايش نشوند، تكه اعضاي هيأت علمي موفق به شركت و ارائدر صورتي : 6 تبصره 

  چاپ يك مقاله از محل گرنت قابل پرداخت است.

ير انجـام خأدر صورتي كه چاپ مجموعه مقاالت يا خالصه مقاالت از سوي برگزاركنندگان با ت: 7  تبصره

بـل ييد معاون پژوهشي دانشكده ايـن زمـان قاأتدرخواست عضو هيأت علمي و گيرد، در صورت 

  اهد بود.تمديد خو



 

٤

  ـ نظارت بر حسن اجرا 3ماده

مـواردي كـه در باشـد. دانشـگاه مي و فنـاوري نامه بر عهده معاونت پژوهشآيين نظارت بر حسن اجراي اين    

  شد. و تاييد معاونت پژوهشي اعالم نظر خواهد و فناوري مسكوت است با تصويب شوراي پژوهشنامه آيين

نـاوري فشـوراي پـژوهش و به تصـويب  25/03/93 مورختبصره در  7 بند و 6ماده، 4نامه در اين آيين -4ماده

گاه دانشـ هيـات رئيسـهبـه تصـويب  2-2اصالح مبالغ رفت و برگشت بنـد   12/04/1401 و در مورخ  دانشگاه

  الزم االجرا است.  01/01/1401 رسيده و از مورخ


