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شتي و ردماني استان سمنان                                                                                 و فناوري تحقيقاتمعاونت   دااگشنه علوم زپشكي و خدمات  بهدا

  

 بسمه تعالي 
 

 دانشگاه علوم پزشكي سمنان و كاركنان شركت اعضاء هيات علمي  نامه شيوه

 هاي معتبر داخلي   در همايش

 الف( شرايط عمومي
و در يک سال گذشته منتهي به تاريخ درخواست يک   ( متقاضي بايد عضو هيات علمي يا مدرس تمام وقت شاغل باشد1

 به عنوان نويسنده مسئول يا اول داشته باشد PubMedيا  ISIک مقاله های بعد يدر سال اول و برای سال Scopusمقاله 

عالوه  ،شركت برای بار دوم، برای متقاضياني بالمانع است كه در يک سال گذشته منتهي به تاريخ درخواست :1 تبصره
 د.نبه عنوان نويسنده اول يا مسئول باش Scopus، در يک مقاله ايندكس شده در 1بر مورد 

)برای شركت در همايش(، درخواست  برای عضو هيات علمي يا مدرس تمام وقت جديدالورود كه در سال :2تبصره 
الزامي نيست و با ارائه چكيده مقاله مرتبط با همايش  1شرط بند داشتن در همان سال مشغول به كار شده باشد، برای بار اول 

 تواند در همايش شركت كند. مي
تحقيقاتي پذيرفته شده باشد )ارائه خالصه مقاله به زبان فارسي يا انگليسي، پذيرفتن مقاله و  ( متقاضي بايد دارای مقاله2
 نامه از دبيرخانه كنگره الزامي است(. يا دعوت

 با موافقت مدير گروه و امضاء رئيس دانشكده.  يداخل  كنگرههمايش يا فرم تكميل شده مربوط به شركت متقاضي در  (3

تواند در كنگره شركت نمايد. به اين افراد  و هيات علمي فاقد مقاله باشد فقط يک بار در سال ميچنانچه عض :1تبصره 
 شود. ماموريت بدون تسهيالت بند ج اعطاء مي

 ها  ب( شرايط پرداخت هزينه
 ( ارايه گزارش كاملي از كنگره 1
 در كنگره از دبيرخانه محل برگزاری  نام و گواهي شركت (  ارايه الشه های بليط، رسيد مربوط به پرداخت حق ثبت2
( پرداخت هزينه سفر به ترتيب اولويت بر مبنای تاريخ درخواست و تكميل مدارك توسط متقاضيان در صورت وجود 3

 شود. مي اعتبار انجام

 هاي قابل پرداخت به ترتيب اولويت  ج( هزينه
 يال ر سه ميليون حداكثر (  هزينه بليت رفت و برگشت1
 ميليون ريال  دو حداكثر نام (  هزينه حق ثبت2
 حداكثر سه ميليون ريالهزينه اقامت (  3
 هزار ريال پانصد حداكثرهزينه چاپ پوستر  (4
   العاده ماموريت روزانه  روز بدون فوق 2و  العاده ماموريت روزانه فوقروز با  3روز به اين شكل كه  5 حداكثر مأموريت(  5

، با اعالم رئيس دانشكده و تأييد معاون تحقيقات و فناوری دانشگاه از محل اعتبارات مربوطه 4تا  1مورد  :1تبصره 
 شود.  پرداخت مي

 شود. پرداخت ميتابعه با تأييد معاون تحقيقات و فناوری دانشگاه از محل اعتبارات دانشكده  پنجممورد  :2تبصره 

 

قابل مذكور مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ  9/2/99 خنامه در شوراي پژوهشي دانشگاه مور شيوهاين   **

 شود.  هاي  قبلي در اين خصوص كان لم يكن تلقي مي نامه باشد، لذا كليه شيوه اجرا مي


