"آیین نامه شرکت در مجامع علمی خارجی"
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

به منظور گسترش تبادالت علمي و افزايش توان پژوهشي و آموزشي ،اعضاي هيئت علمي و دانشجويان متقاضي در
صورت احراز شرايط مربوطه و تأمين اعتبار مي توانند با استفاده از تسهيالت مندرج در اين آيين نامه در مجامع علمي
خارج از كشور (جهت ارائه مقاله به صورت سخنراني يا پوستر) شركت نمايند.
ماده  -1با توجه به وسعت همايشهاي علمي خارج از كشور هر نوع كنفرانس يا كنگره بين المللي به همايشي اطالق
مي گردد كه ارائه دهندگان مقاالت همايش از كشورهاي مختلف باشند.
ماده  - 2متقاضي هيات علمي شركت در همايش هاي خارجي الزم است در يک سال گذشته تا تاريخ ارائه درخواست،
حداقل  1مقاله از نوع ايندكس  1يا  )ISI, Pubmed( 2داشته باشد .در خصوص شركت دانشجويان در همايش ها و
كنگره هاي خارجي ،دانشجو ميبايست داراي حداقل يک طرح مصوب در كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم
پزشکي البرز باشد.
ماده  -3تعداد دفعات مجاز شركت در كنگره هاي خارجي براي اعضاي هيئت علمي اعم از شاغل يا بازنشسته در كليه
سطوح اعم از مربي ،استاديار ،دانشيار و استاد با رابطه استخدامي طرح ضريب  Kقراردادي ،پيماني ،رسمي آزمايشي و يا
رسمي قطعي فقط يک بار در سال و براي دانشجويان يکبار در طول دوره تحصيل مي باشد.
ماده  -4ميزان كمک هزينه قابل پرداخت جهت شركت در مجامع معتبر بين المللي در قبال ارائه پوستر بر حسب
كشورهاي مورد نظر تنها به فرد ارايه دهنده و به شرح زير است:
الف -كشورهاي همسايه ،حوزه خليج فارس ،تركيه ،افغانستان ،پاكستان ،ارمنستان ،تركمنستان ،ازبکستان،
تاجيکستان ،گرجستان ،آذربايجان ،قرقيزستان ،قزاقستان ،سوريه ،عراق ،اردن ،لبنان
 25/000/000ريال
 40/000/000ريال
ب -ساير كشورهاي قاره آسيا ،اروپا و آفريقا
 50/000/000ريال
ج -آمريکا و اقيانوسيه و كشورهاي اسياي شرقي (شامل چين ،كره و ژاپن)
تبصره  -4-1درصورت ارائه مقاله به صورت سخنراني %20 ،سقف مبالغ پرداختي افزايش مي يابد.

تبصره  -4-2درصورتي كه خالصه مقاله به صورت  Conference paperدر پايگاه  Scopusو يا به صورت
 Proceedingو  Abstract Meetingدر پايگاه  ISI Web of Scienceبا افيلييشن دانشگاه نمايه شود،
 %20به مبالغ فوق اضافه مي گردد.
ماده  -5در مورد همايشهاي كمتر از ده روز ،زمان بين راهي (زمان رفت و برگشت جهت محاسبه مدت زمان مأموريت)
مشروط بر اينکه از حداكثر ده روز تجاوز ننمايد ،به شرح زير به جمع مدت همايش اضافه خواهد شد.
 كشورهاي همسايه و آسياي نزديک به ميزان حداكثر 1روز
 كشورهاي آسياي شرقي ،اروپا و افريقا به ميزان حداكثر  2روز
 كشورهاي واقع در قاره امريکا و اقيانوسيه و ژاپن به ميزان حداكثر  3روز
ماده  -6پرداخت كليه هزينه ها در قبال ارائه اسناد و مدارک مربوطه و پس از بازگشت از سفر انجام خواهد گرفت.
تبصره  -6-1كليه متقاضيان الزم است قبل از حضور در كنگره ابالغ مأموريت بدون فوق العاده را از حوزه معاونت
توسعه دريافت نمايند.
ماده  -7قيد آدرس دانشگاه علوم پزشکي البرز ()Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran

به عنوان آدرس اول به صورت صحيح در خالصه مقاله چاپ شده الزامي است .در خصوص دانشجويان قيد آدرس كميته
تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي البرز در خالصه مقاله چاپ شده كتابچه كنگره ضروري ميباشد .الزم به ذكر
است به خالصه مقاالتي كه با آدرسي غير از آدرس فوق در كتابچه خالصه مقاالت چاپ شوند ،هيچگونه هزينه اي تعلق
نخواهد گرفت.
ماده  - 8خالصه مقاله مورد نظر قبالً در هيچ كنگره ديگري در خارج يا داخل از كشور ارائه نشده باشد.
ماده  -9پرداخت هزينه جهت شركت در دوره ها ( )courseو يا كارگاههاي آموزشي ( )workshopو همچنين پيش
جلسات ( )pre-sessionsهمايش ها از محل اعتبارات موضوع اين آيين نامه مجوز قانوني ندارد.
ماده  -11مدارک مورد نياز شركت در مجامع علمي بين المللي خارج از كشور قبل از سفر شامل:
الف -ارائه معرفي نامه از رئيس دانشکده به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت تصويب در شوراي پژوهشي
ب -گواهي پذيرش معتبر مقاله به نام متقاضي از طرف دبيرخانه همايش
ج -خالصه مقاله ارائه شده به زبان انگليسي
د -بروشور كنگره كه در آن تاريخ و محل كنگره مشخص باشد
ه -تصوير آخرين حکم كارگزيني

تبصره  -10-1كليه تقاضاهاي شركت و ارائه مقاله در مجامع بين المللي خارج از كشور پس از طي مراحل بررسي و
تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه بايد حداقل يک ماه قبل از تاريخ برگزاري مجمع علمي به مديريت اطالع رساني
پزشکي و شبکه پژوهش دانشگاه ارسال گردد (براساس فرايند مربوطه) .به درخواستهايي كه پس از اين زمان و يا پس از
شركت در همايش ارائه شوند ،تسهيالت تعلق نخواهد گرفت.
ماده  -11مدارک مورد نياز شركت در مجامع علمي بين المللي خارج از كشور بعد از سفر عبارتند از:
الف -تصوير گواهي معتبر شركت و ارائه مقاله در كنگره
ب -تصوير خالصه مقاله چاپ شده در مجموعه خالصه مقاالت كنگره به صورت الکترونيک يا در كتابچه كنگره با
افيلييشن صحيح دانشگاه به همراه تصوير جلد كتابچه
ج -تصوير صفحه اول گذرنامه و صفحه ممهور به مهر ورود و خروج از كشور
د -اصل رسيد هزينه ثبت نام از دبيرخانه همايش ،با مشخص بودن هزينه پرداخت شده
ه -اصل الشه بليت رفت و برگشت و كارت پرواز
و -ابالغ مأموريت صادر شده از سوي معاونت توسعه دانشگاه
تبصره  -11-1ارائه مستندات حداكثر تا  30روز بعد از سفر الزامي است.
ماده  -12پرداخت هزينه ها منوط به تامين اعتبارات مربوطه ميباشد.
اين آيين نامه در  11ماده و  4تبصره تهيه و در جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  81/3/11و شوراي بازنگري آيين
نامه ها مورخ  81/10/11و همچنين جلسه هيات امناي دانشگاه مورخ  81/11/15تصويب گرديده و از آن تاريخ الزم
االجرا مي باشد.

