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هاي داخلی و  در همایش دانشگاه علوم پزشکی گنابادکارکنان و  پژوهشی)، (آموزشی علمی هیأتنامه شرکت اعضاي  شیوه

  خارجی
  

هـاي داخلـی و    علمی جهت حضور در همـایش  هیأتاعضاي کارکنان و هاي  درخواست به هماهنگی در میزان پرداخت یارانه ریالیبه منظور  نامه شیوهاین       
ساالنه و مرتبـه علمـی و درصـد شـناور تمـام       ءو بر اساس موارد داراي امتیاز (ارتقاکشور  و داخلهاي علمی خارج  شرکت در همایش نامه شیوهبر اساس خارجی 

  بندي پژوهشی دانشگاه مورد تصویب قرار گرفته است. علمی و نیز رتبه هیأتوقتی) براي اعضاي 
  

 هـاي علمـی بـا ارایـه مقالـه       ییهـا و گردهمـا   هـا، سـمپوزیوم، سـمینارها و کنفـرانس     هـا، همـایش   گـره بـه کلیـه کن   نامـه از ایـن پـس    شـیوه در این 
 گردد. اطالق می» همایش«

در  1399، درمانی کشور در سـال  هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  ها و دانشکده هاي پژوهشی دانشگاه راهنماي ارزشیابی فعالیت 3- 1به استناد بند  :1ماده 
 Abstract meetingو  proceedingو ، Scopusنمایـه شـده در پایگـاه     Conference paper بـه  تنهـا  ،هـا  ها و کنفرانس ارائه مقاله در همایشخصوص 

حمایـت   نامـه  شیوهطبق این این بند شوند  مشمولکه  هایی همایشبر این اساس دانشگاه از ، گیرد امتیاز تعلق می ISI/web of Scienceنمایه شده در پایگاه 
   نماید. مالی می

  شرکت عضو هیات علمی و کارکنان در صورت موافقت مدیران باالدستی و در راستاي اهداف دانشگاه و با موافقت معاونت مربوطه بالمانع است.
 و   Scopus ،Proceedingدر پایگاه  Conference Paperبه ازاي هر مقاله در کنگره ها و همایش ها با افیلیشن دانشگاه که به صورت  - 1تبصره 

Abstract Meeting  در پایگاهISI  نمایه شوند معادل مقالهLetter to Editor  هزینه چاپ پرداخت خواهد شد. ضمنا هزینه چاپ فقط یک بار (یا به
  مقاله ارایه شده در موارد مذکور یا مقاله چاپ شده در نشریه مستقل از همایش) پرداخت خواهد گردید.

و  العاده فوق با حکم ماموریتبا  هاي داخلی همایشسال حداکثر متقاضی دو نوبت شـرکت در   تواند در مدت یک می عضو هیأت علمی هر - 2تبصره 
باشـد.   العاده فوق دونب هاي خارجی) با دریافت حکم ماموریت هاي خارجی (مطابق آیین نامه شرکت در همایش همایشنیز یک نوبت در 

  برابر عضو هیات علمی آموزشی در همایش ها شرکت نماید.    2به میزان  تواند می عضو هیات علمی پژوهشی
یک  ،ه منظور تشویق و ترغیب اعضاء هیات علمی به تبادل اطالعات با همتایان دانشگاهی خودنباشد ب 1در صورتیکه همایش مشمول ماده  - 3تبصره 

  گیرد.  و خارجی به فرد تعلق می هاي داخلی العاده جهت شرکت در همایش فوق دونبنوبت ماموریت 
،  Kو استاد با رابطه استخدامی مختلف اعـم از طـرح ضـریب     علمی (در کلیه سطوح علمی اعم از مربی، استادیار، دانشیار هیأتکلیه اعضاي  :2ماده 

  ده نمایند. توانند استفا می نامه شیوهاز تسهیالت این  و کارکنان )قراردادي، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی
منـد   برابـر از تسـهیالت مـاده یـک بهـره      کسب رتبه به میزان دوتا سه سال بعد از (رتبه هاي اول تا سوم) برگزیدگان جشنواره تحقیقاتی رازي  -2-1

   گردند. می
بدون ارائه مقاله با و داوري   یهاي علم هاي علمی و کمیته یسه همایش، اعضاي پانلئهیأت ریا  ارائه سخنرانی به عنوان سخنران کلیدي مدعو -2-2

   .پذیر است العاده امکان ماموریت با فوق
منـد خواهنـد    بهره نامه شیوهعلمی بازنشسته دانشگاه به عنوان سخنران مدعو و یا ارایه دهنده مقاله سالیانه یکبار از تسهیالت این  هیأتاعضاي  -2-3

  شد. 
 استفاده نکرده باشند. که جهت ارائه مقاله مربوطه از سایر تسهیالت دولتیمتعهد خواهند بود  نامه شیوهمشمولین این  -2-4
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  هاي کیفی مقاالت ارائه شده در همایش شاخص -3ماده 

ها و مراکز تحقیقاتی  دانشگاههاي مصوب  نامه یا پایانباید استخراج شده از یک طرح تحقیقاتی  )Originalهاي اصیل پژوهشی ( مقاله -3-1
  عضو متقاضی بر اساس مستندات در آن مشارکت داشته و شرایط نویسندگی را داشته باشد. و باشدکشور 

دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد،  آدرس فارسی:[اول فرد متقاضی باید به نام دانشگاه علوم پزشکی گناباد ) Affiliation( آدرس -3-2
   باشد. ].Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran آدرس انگلیسی:[ ]ایران.

ها یا موسسات دیگر انجام شده باشد نام دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان افیلیشن اول  در صورتیکه مقاله بصورت مشترك با دانشگاه -3-3
  فرد متقاضی ضروري است.

جهت سخنرانی که رسیده اند به جز در مورد سخنرانان مدعو در مجالت داخلی و خارجی به چاپ  همایشارائه مقاالتی که قبل از تاریخ  -3-4
  مجاز نخواهد بود.  ،اند دعوت شده همایشیک موضوع علمی به یک 

  د.نارائه نشده باش یهمایشتسهیالت صرفاً به مقاالتی تعلق خواهد گرفت که قبال در هیچ  -3-5
  (نویسنده با سهم بیشتر) همایش تعلق خواهد گرفت. در مقاله دهنده ارائهان گنویسند زیکی ابه تسهیالت صرفاً  -3-6
  

  هاي خارجی همایش شرکت در دستورالعمل - 4ماده 
 ،حمایت خواهند نمودسایر کشورهاي جهان  درها و ارائه مقاله  همایشعلمی دانشگاه به منظور شرکت در  هیأتنامه از اعضاي  شیوهاین  -4-1

  یا سایر مراجع قانونی سفر ایرانیان را به آن غیر مجاز اعالم کرده باشند. بجز کشورهایی که توسط وزارت امور خارجه و
  است:  زیرموافقت با حضور در مجامع خارجی بر اساس میزان امتیاز کسب شده به شرح  -4-2
   .اه)گکار گزارکنندها بری( و کلیدي  مدعو سخنران صورت به جامع سخنرانی ارائه -
  .ایندکس شده باشد Proceeding به صورت  Scopusیا   ISIدر  که یا پوستر یسخنران صورت به مقاله ارائه -
  .ایندکس شده باشدAbstract Meeting به صورت  Scopusیا   ISIدر  که یا پوستر سخنرانی صورت به مقاله ارائه -

شـرکت در همـایش    جهت غذا) ،، اسکانبرگشت رفت و بلیط ،ثبت نام (شامل هزینه علمی هیأت ياعضابراي در نظر گرفته شده ینه زکمک ه -4-3
   .خواهد بود 1جدول به شرح  خارجی 

 
   هاي خارجی در همایش در نظر گرفته شده جهت شرکت اعضاي هیأت علمی *کمک هزینه. 1جدول 

  31500000                            کشورهاي همسایه، حوزه خلیج فارس و هند

  42000000  ه، مالزي، تایلند و شمال آفریقاکشورهاي اروپایی، آسیاي میان

 52500000  مریکاآکشورهاي شرق دور، ژاپن، چین، تایوان و کشورهاي شمال 

 73500000  کشورهاي آمریکاي جنوبی و آفریقاي مرکزي و جنوبی و اقیانوسیه

  باشند. یم یالمبالغ به ر*                                  
 
  پرداخت خواهد شد. متقاضی عضو هیات علمی بهکمک هزینه شرکت در همایش  -4-4
شوند با تصمیم شوراي پژوهشی دانشگاه  ) برگزار میWebinarالمللی که بصورت غیرحضوري ( هاي بین هاي ثبت نام در کنفرانس پرداخت هزینه -4-5

     باشد.  می
  باشد. کننده می بر عهده فرد شرکت رگزار شونده در طی همایشب هاي آموزشی هاي شرکت در کارگاه پرداخت هزینه -4-6
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     هاي داخلی همایششرکت در دستورالعمل  -5ماده 
بـه   داخلیغذا، ثبت نام) براي شرکت در همایش  ،(شامل هزینه بلیط، اسکان در نظر گرفته شده جهت شرکت اعضاي هیأت علمی ینهزکمک ه -5-1

 میلیون 1 همایش بیش ازهر کننده در  بل ذکر است کل مجموع پرداختی (هزینه ثبت نام بعالوه کمک هزینه سفر) به شرکتقا خواهد بود. 2شرح جدول 
  تومان نخواهد بود. 

  هاي داخلی در همایش در نظر گرفته شده جهت شرکت اعضاي هیأت علمی *کمک هزینه. 2جدول 

  3000000  تا  هزینه ثبت نام در همایشکمک 

  

  ه سفرکمک هزین

  میزان حمایت مالی  فاصله تا شهر گناباد

  3000000تا   کیلومتر 300کمتر از 

 5000000تا   کیلومتر 800تا  300از 

  8000000تا  کیلومتر 1200تا  800 زا

 10000000تا   کیلومتر 1200بیش از 

 د.نمی باش ریالمبالغ به *

  متقاضی پرداخت خواهد شد.ارکنان و ک کمک هزینه شرکت در همایش به عضو هیات علمی  -5-2
هـا بـه    العاده صادر خواهد شد و کلیه هزینه ها با ارائه مقاله در طول یک سال مجاز و فقط مأموریت بدون فوق شرکت بیش از دو بار در همایش -5-3

   عهده متقاضی خواهد بود.
شوند با تصمیم شوراي پژوهشی دانشگاه  ) برگزار میWebinarحضوري (المللی که بصورت غیر هاي بین هاي ثبت نام در کنفرانس پرداخت هزینه -5-4

   پرداخت شود.
  باشد. کننده می بر عهده فرد شرکت برگزار شونده در طی همایش هاي آموزشی هاي شرکت در کارگاه پرداخت هزینه -5-5

  دریافت تسهیالت مراحل اجرایی  -6ماده 
 30روز و همایش خارجی  7 (همایش داخلی م ثبت نام در همایش و پذیرش مقاله را به معاونت پژوهشیدرخواست خود همراه با فر بایدمتقاضی  -6-1

 ارائه کند.  )قبل از همایش روز کاري
 مقدور نخواهد بود.  نامه شیوهترتیب اثر داده نخواهد شد و استفاده از تسهیالت این  همایشهاي واصله پس از برگزاري  به درخواست -6-2
  هاي داخلی دانشگاه خواهد بود. هاي ابالغی وزارت متبوع و سیاست نامه یت از افراد متقاضی طبق آیینحما-6-3
 درخواست مرخصی قبل و یا بعد از همایش توسط اعضاي محترم هیأت علمی طبق ضوابط بالمانع است.  -6-4
  خواهد بود. 3جدول  ساساهاي خارجی و داخلی بر  براي همایشالعاده  بدون فوقطول دوره مأموریت  -6-5
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  هاي خارجی و داخلی همایششرکت در براي  عضو هیات علمی العاده بدون فوق طول دوره مأموریت .3جدول 

  

  

  خارجی  همایش

روز  1(هاي همایش  روز بعالوه تعداد روز 2   کشورهاي همسایه، حوزه خلیج فارس و هند
  )روز بعد از همایش 1قبل و 

ایی، آسیاي میانه، مالزي، تایلند و کشورهاي اروپ
  شمال آفریقا

روز  1( هاي همایش روز بعالوه تعداد روز 2
  )روز بعد از همایش 1قبل و 

کشورهاي شرق دور، ژاپن، چین، تایوان و کشورهاي 
  مریکاآشمال 

روز  2(هاي همایش  روز بعالوه تعداد روز 4
  )روز بعد از همایش 2قبل و 

نوبی و آفریقاي مرکزي و کشورهاي آمریکاي ج
  جنوبی و اقیانوسیه

روز  2(هاي همایش  روز بعالوه تعداد روز 4
  )روز بعد از همایش 2قبل و 

روز  1(هاي همایش  روز بعالوه تعداد روز 2  ها همه استان  همایش داخلی
  )روز بعد از همایش 1قبل و 

 
، و به تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه 01/07/1400خه تهیه و در موربند  26و تبصره  3 ،ماده 6این آیین نامه در 

  باشد. الزم االجرا می 01/07/1400رسیده که از تاریخ  به تصویب شوراي دانشگاه17/08/1400مورخه
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  و خارجی در همایش داخلی اعضا هیات علمی شرکت جهتمدارك مورد نیاز 

  

  قبل از شرکت در همایش داخلی

 معاون مربوطه موافقتنامه  -1

تکمیل فرم شرکت در همایش داخلی موجود در سایت معاونت تحقیقات و  -2
 ).فرم شرکت در همایش(فناوري 

نام فرد متقاضی همراه با کپی مستندات مربوط  به پذیرش مقاله (پذیرش باید به  -3
  خالصه مقاله پذیرفته شده، نام همایش و تاریخ برگزاري آن باشد).

  

  پس از بازگشت از همایش داخلی

 کپی گواهی شرکت و ارایه مقاله در همایش.  -1

 کپی خالصه مقاله چاپ شده در کتابچه خالصه مقاالت. -2

 فرم تکمیل شده مخصوص شرکت کنندگان در همایش داخلی. -3

 ماموریت.برگ  -4

 اصل فیش ثبت نام و اسکان در صورت پرداخت.   -5

  فرم تکمیل شده گزارش شرکت در همایش.  -6

  

  قبل از شرکت در همایش خارجی

تکمیل فرم شرکت در همایش خارجی موجود در سایت معاونت تحقیقات و  -1
 فناوري 

کپی مستندات مربوط  به پذیرش مقاله ( پذیرش باید به نام فرد متقاضی همراه  -2
  با خالصه مقاله پذیرفته شده، نام همایش و تاریخ برگزاري آن باشد).

  

پس از بازگشت از همایش خارج از 
  کشور

 کپی گواهی شرکت و ارایه مقاله در همایش.  -1

 کپی خالصه مقاله چاپ شده در کتابچه خالصه مقاالت. -2

 فرم تکمیل شده مخصوص شرکت کنندگان در همایش خارج از کشور. -3

 .برگ ماموریت -4

 اصل فیش ثبت نام.  -5

 فرم تکمیل شده گزارش شرکت در همایش.  -6

 الشه بلیط.  -7

  کپی گذرنامه با مهر ورود و خروج. -8

  
  


