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

ماده  -1اعضاي محترم هيئت علمي ،دانشجویان و کارکنان غير هيئت علمي متقاضي شرکت در محافل معتبر داخلي به
شرط آنکه مقاله قابل ارائه ،در همایش دیگري در داخل کشور ارائه نشده باشد مي توانند حداکثر دو بار درسال از
تسهيالت مندرج در این آیين نامه استفاده نمایند.
ماده  -2تسهيالت شرکت در همایش داخلي فقط به نویسنده ارایه دهنده تعلق مي گيرد.
ماده  -3ذکر آدرس صحيح دانشگاه به عنوان آدرس اول ،در مقاله و کتابچه مجموعه خالصه مقاالت به صورت ذیل
الزامي است:
"دانشگاه علوم پزشکي البرز ،کرج ،ایران"

Alborz University of Medical sciences, Karaj, Iran

ماده  -4هزینه هاي قابل پرداخت فقط شامل هزینه مربوط به حق ثبت نام و هزینه رفت و برگشت تا سقف  022هزار
تومان جهت دانشجویان و کارکنان و مبلغ  022هزار تومان جهت اعضاي هيات علمي در هر سال است.
تبصره  -0-1پرداخت هزینه هاي فوق منوط به وجود اعتبارات مربوطه است.
تبصره  -0-0در طي زمان برگزاري همایش ،مأموریت اداري بدون فوق العاده مأموریت به تعداد روزهاي همایش
صادر خواهد شد.
تبصره  -0-3پرداخت هزینه ها منوط به ارائه اسناد و مدارک مربوطه مي باشد.
ماده  -5مدارک مورد نياز قبل از شرکت در همایشهاي داخلي عبارتند از:
الف -ارائه درخواست و پذیرش مقاله توسط متقاضي به دانشکده
ب -ارائه معرفي نامه متقاضي با امضاي ریاست دانشکده به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه
ج -ابالغ مأموریت صادر شده از سوي معاونت توسعه دانشگاه
ماده  -6مدارک مورد نياز پس از شرکت در همایشهاي داخلي عبارتند از:
الف -گواهي معتبر شرکت و ارائه مقاله در همایش
ب -تصویر مقاله چاپ شده در مجموعه خالصه مقاالت همایش و تصویر جلد کتابچه
ج -آخرین حکم کارگزیني یا تصویر کارت دانشجویي
د -مأموریت صادر شده به تعداد روزهاي همایش
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ه -گواهي پرداخت هزینه ثبت نام از دبيرخانه همایش و بليط یا رسيد مربوطه با درج مبلغ (هرگونه رسيد پرداخت غير
از آن فاقد ارزش مي باشد)
و -پذیرش معتبر مقاله به نام متقاضي از سوي دبيرخانه کنگره
ماده  -7اعضاي هيئت علمي که به عنوان عضو کميته علمي یا سخنران مدعو در همایش شرکت مي کنند ،مي توانند از
مأموریت اداري بدون فوق العاده استفاده نمایند .بدیهي است حضور در همایش به استناد این ماده ،پرداخت هزینه
نخواهد داشت.
این آیين نامه در  7ماده و  3تبصره تهيه و در جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  81/3/11و شوراي بازنگري آیين
نامه ها مورخ  81/12/11و همچنين جلسه هيات امناي دانشگاه مورخ  81/11/11تصویب گردیده و از آن تاریخ الزم
االجرا مي باشد.
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