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شتی  ردمانی گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  زدفول دانش
 و فناوری  آموزشی ّ  تحقیقات  معاونت 
 "یا حکیم"

 آئین نامه شرکت در همایش های علمی بین المللی خارج از کشور دانشگاه علوم پزشکی دزفول

عضای هیات علمی و به منظور گسترش تبادالت علمی بین المللی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی ا مقدمه: 

محققین دانشگاه، دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول متقاضیان واجد شرایط ایـن آیـین 

« همایش»نامـه می توانند با استفاده از تسهیالت مقرر در همایش های علمی بین المللی )که در این آیین نامه 

 نامیـده مـی شـود ( شـرکت نمایند.

 

 شمول دستور العمل : 1 ماده

اعضای هیات علمی ،محققین غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در صورت احراز شرایط مربوط با رعایت  

مقررات مندرج در این آیین نامه  و ضوابط ، تعداد تقاضای سالیانه ، بودجه سالیانه پژوهشی  می توانند در همایش 

 یند.های علمی خارج از کشور شرکت نما

 

  شرایط و چگونگی شرکت در همایش : 2ماده 

  .خواهد بود روز هفتحداکثر  در همایش های خارج از کشور  مدت زمان شرکت -1-2

 معاونت آموزشی،تحقیقات و فناوریمتقاضی می بایست آشنایی کافی به زبان همایش علمی بنا به تشخیص  -2-2

 داشته باشد.

با مسئولیت ، فعالیت و یا  معاونت آموزشی،تحقیقات و فناوری به تشخیص موضوع همایش می بایست بنا  -2-3

 .تخصص متقاضی مرتبط باشد

در مورد افرادی که بنا به تعهدات خدمتی ممنوعیت خروج از کشور دارند ، کلیه مراحل مربوط به اخذ تعهد به  -2-4

اونت ذرنامه به حوزه معگکسب مجوز از اداره عهده دانشگاه ذیربط خواهد بود که بایستی مدارك تکمیل شده را جهت 

 د.دانشگاه ارسال دارنآموزشی،تحقیقات و فناوری 
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 :تعداد دفعات مجاز شرکت در همایش : 3ماده 

 یکبارسال  دوهراعضای هیات علمی و محققین غیر هیات علمی   -1-3

و محققین غیر هیات علمی جهت شرکت  : در صورت محدودیت اعتبار در مورد اولویت متقاضیان هیات علمی 1تبصره 

 .در همایش ، در شـورای پژوهشی تصمیم گیری خواهد شد

 اعضای هیات علمی ممتحنه و ارزشیابی )بورد( حداکثر دو بار در سال -3-2

اعضای هیات علمی و محققین که موفق به اخذ جایزه جشنواره رازی ، خوارزمی گردیده اند و نیز اساتید نمونه  -3-3 

 .ه هـر سـاله توسـط وزارت متبوع انتخاب و معرفی می گردند از تاریخ اجرا سه سال متوالی دو بار در سالکـ

دانشجویی )به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه ( به شرط احراز سایر تحقیقات دانشجویان فعال کمیته  -3-4 

اعتبار فقط یکبار می تواند با استفاده از  شرایط مربوطه در این آیین نامه در طول دوره تحصیل خود در صورت وجود

  .در همایش شرکت نمایند مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاهتسهیالت مندرج در این آیین نامه به پیـشنهاد 

دانشجوی پزشکی باید در سال چهارم تحصیل یا باالتر باشد. و دانشجویان کارشناسی سال سوم یا باالتر و :  1تبصره 

 دوم یا باالتر باشند. دستیاران سال

 اعالم شود.  حوزه تحقیقات و فناوریدانشجو باید با معرفی نامه دانشکده به  :2تبصره 

: در صورتی که دانشجو عضو کمیته تحقیقات دانشجوئی نباشد، تصمیم گیری در این خصوص، به عهده کمیته 3تبصره

 تحقیقات دانشجوئی ضمیمه نماید. تحقیقات دانشجوئی می باشد و دانشجو باید تأئیدیه از کمیته

 

 نوع مقاالت قابل ارائه:  4ماده 

و یا پایان نامه حاصل طرح پژوهشی مصوب شورای پژوهشی  مقاالت پذیرفته شده در همایش بایستی -4-1

 باشد.دزفول علوم پزشکی  دانشگاهدانشجویی مصوب 

نامه توانند از مقاله مرتبط به آن مطابق این آیینمی سال پس از پایان طرح دو:  اعضای هیأت علمی حداکثر تا تبصره ا

 استفاده نمایند. 

، حداکثر یک نفر مشمول استفاده از تسهیالت مزبور می شود و موارد بیشتر بصورت  از هر طرح تحقیقاتی :2تبصره 

 موردی توسط شورای پژوهشی بررسی می گردد. 
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از مقاالت استخراج شده از پایان نامه های دانشجویی غیر مصوب  استفاده علمی می توانند با اتاعضای هی :3تبصره 

 caseمقاالت گزارش مورد )، در شورای پژوهشی دانشگاه )یک مقاله به ازای هر پایان نامه( و نیزمقاالت مروری

report) ند. نامه برخوردار گرد، پس از طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب آن شورا از تسهیالت این آیین 

 

 فرد شرکت کننده یا ارائه دهنده مقاله  باید مجری طرح تحقیقاتی باشد. :4تبصره

 

یا پایان نامه نباشد، در صورتی تسهیالت اعطا می گردد  مصوب طرحمستخرج ازدر صورتی که مقاله ارائه شده  -4-2

به عنوان نویسنده اول  ISIندکس ای باکه قبال حداقل یک مقاله با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی دزفول در مجالت 

 چاپ و یک پروپوزال تایید شده در این دانشگاه داشته باشد. یا مسئول

 

 در صورتیکه طرح یا پایان نامه ، مصوب خارج دانشگاه باشد باید به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه برسد.  -4-3

 موافقت کتبی استاد راهنما امکان پذیر خواهد بودارائه نتایج حاصل از پایان نامه برای استاد مشاور با  :1تبصره 

ارائه نتایج حاصل از طرح برای هر یک از مجریان یا برای همکاران در صورت موافقت کتبی مجری امکان  :2تبصره 

 پذیر خواهد بود.

 مقاله ارایه شده به کنگره نباید پیش از آن در کنگره خارجی دیگری ارایه شده باشد. -4-5

 ام دانشگاه علوم پزشکی دزفول در مقاله، پوستر و کتاب مجموعه مقاالت ضروری است.ذکر ن -4-6

افلیشن ارائه دهنده باید مطابق با اخرین مدرك تحصیلی فرد که مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش  -4-7

 .پزشکی ایران باشد

  دانشگاه علمی سفیران نامهآیین  -5ماده 

از  خارج به دانشگاه با هزینه مطالعاتی یا فرصت کنگره به اعزام در قالب که دانشگاه علمی هیأت یاعضا تمام به -1

 ، خود را بهمسافرت مدت در طی که بایستمی شود. هر سفیر علمیمی اطالق «سفیر علمی» کنندمی کشور عزیمت

موارد  و ثبت مؤثر، دقت ارتباط امر مستلزم این است نماید. بدیهی فعالیت جهت متعهد بداند و در این ارتقاء دانشگاه

 .است الزم

 وظایف این از انجام پس و دانشگاه است ذیل شرح نمایند بهمی ها شرکت در کنگره که علمی سفرای وظایف شرح -2

 نماید:خود را متعهد می شیوه ترینبا سادهو  وقت سفر در اسرع هزینه کمک پرداخت به نسبت

 همایش رسمی در جلسات حضور کامل -2-1 

 همایش مقررات یا پوستر بر اساس سخنرانی ارائه -2-2 
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 کتابخانه به و ارائه آن فشرده یا لوح مقاالت چکیده کتاب تهیه -3-2 

 همایش محتوای خود درباره آموزشی در گروه سخنرانی ارائه -4-2 

 استفاده برای دانشگاه اطالع از گزارش موارد زیر خواهد بود. )هدف شامل سفر که گزارش تهیه -5-2 

 خواهد بود(: آتی سفیران

 و مدیریت برگزاری از نظر ساختار، نحوه همایش تشریح -2-5-1

 جدید از نظر مطالب همایش محتوای تشریح -2-5-2

 و تردد کشور مقصد، اسکان سفر، اخذ ویزا، ورود به نحوه تشریح 2-5-3

 آنها مشخصات و ارائه حاضر در همایش مالقاتها با افراد علمی تشریح -2-5-4

 سفر  و تجارب ، مراکز علمیبازدید از مراکز دیدنی گزارش -2-5-5

 بندرعباس پزشکی علوم و دانشگاه ایران شناساندن در جهت تالش -2-5-6

با افراد یا  ، مذاکرهبازدید از مراکز علمی برای دانشگاه از طرف محوله خاص وظایف انجام 2-5-7

 با افراد بورسیه مالقات

برسانند تا عالوه  انجام از موارد زیر را به توانند یکیسفیر ب فعالیت در قالب که علمی هیأت از اعضای دسته آن به -3

 خواهد شد.  پرداخت شورای پژوهشیدید   صالح به )ریال( 000/000/20بر هزینه سفر پاداشی معادل 

 از کشور  از مراکز خارج پژوهشی اخذ اعتبارات -3-1

  با مرکز خارجی نامهو عقد تفاهم مذاکرات انجام -3-2

   الحاقی علمی عضو هیأت و بکارگیری جلب -3-3

 پرداخت هزینه ها، بلیط، حمل و نقل، بعد از شرکت درهمایش خارج از کشور با ارائه مستندات پرداخت می شود. -4

از طریق سامانه  و تحویل معاونت تحقیقات و فناوری اتمام همایش از بعد کلیه مدارك فرد شرکت کننده باید -5

 بارگذاری شوند.  http://pajoohan.dums.ac.irنشانی  پژوهان به 
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 :هزینه ثبت نام: 6ماده 

هزینه بلیط، ویزا ، بیمه  و عوارض و هزینه پیش بینی شده توسط هیئت امنا در آن سال با توجه به کشور   -1

 مربوطه و نوع سخنرانی

هزینه ها منوط به ارائه کتابچه خالصه مقاالت، گواهی شرکت در همایش، اصل بلیط و اسناد  : پرداخت کلیه1تبصره 

 با ذکر وابستگی ارائه دهنده مقاله به دانشگاه علوم پزشکی دزفول می باشد. ادیگر هزینه ه

همایش و  مابقی بعد از برگشت از %30هزینه شرکت در همایش قبل از عزیمت پرداخت خواهد شد و  %70: 2تبصره 

 ارائه مدارك مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

در صورتی که شرکت کننده در کنگره، حداکثر تا پایان سال شمسی که کنگره در آن سال برگزار شده ،    -2

تحویل نماید، معاونت هیچ تعهدی در قبال پرداخت  تحقیقات و فناوری،آموزشیمدارك مربوطه را به معاونت 

 .به شرکت کننده نخواهد داشته ایی هیچگونه هزین

 

 
 

 سقف هزینه شرکت در کنگره های خارجی -3

 کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس و مالزیکمک هزینه ارائه مقاله و پوستر در همایشهای (: 1جدول شماره )

 مدت همایش
ارائه مقاله بصورت سخنرانی و با 

 سخنران مدعو

 ارائه مقاله بصورت پوستر

 

 )ریال( 26,670,000 )ریال( 44,000,000 روز 2یا  1

 )ریال( 26,670,000 )ریال( 48,000,000  روز 4یا  3

 )ریال( 26,670,000 )ریال( 50,670,000 روز 4بیشتراز
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هند ، تایلند و  کشورهای اروپایی ، آسیای میانه،کمک هزینه ارائه مقاله و پوستر در همایشهای (: 2جدول شماره )

 شمال آفریقا

 مدت همایش
ارائه مقاله بصورت سخنرانی و با 

 سخنران مدعو

 ارائه مقاله بصورت پوستر

 

 )ریال( 32,000,000 )ریال( 53,340,000 روز 2یا  1

 )ریال( 32,000,000 )ریال( 56,000,000 روز 4یا  3

 )ریال( 32,000,000 )ریال( 58,670,000 روز 4بیشتر از 

 

 

 

کشورهای شرق دورشامل ژاپن، چین، تایوان و  کمک هزینه ارائه مقاله و پوستر در همایشهای(: 3جدول شماره)

 کشورهای شمال آمریکا

 
 

 

 مدت همایش
ارائه مقاله بصورت سخنرانی و با 

 سخنران مدعو

 ارائه مقاله بصورت پوستر

 
 

 

 )ریال( 37,340,000 )ریال( 58,670,000 روز 2یا  1
 

 )ریال( 37,340,000 )ریال( 66,670,000 روز 4یا  3
 

 )ریال( 37,340,000 )ریال( 73,340,000 روز 4بیشتر از
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کشورهای آمریکای جنوبی ، آفریقای مرکزی و  کمک هزینه ارائه مقاله و پوستر در همایشهای(: 4جدول شماره)

 جنوبی و اقیانوسیه

 
 

 

 مدت همایش
مقاله بصورت سخنرانی و با  ارائه

 سخنران مدعو

 ارائه مقاله بصورت پوستر

 
 

 

 )ریال( 37,340,000 )ریال( 66,670,000 روز 2یا  1
 

 )ریال( 37,340,000 )ریال( 73,340,000 روز 4یا  3
 

 )ریال( 37,340,000 )ریال( 80,000,000 روز 4بیشتر از
 

 

 

یط رفت و برگشت و مستندات مربوط به برگزاری همایش توسط مدیریت : مدت همایش براساس تاریخ بل1تبصره 

 تحقیقات و فناوری دانشگاه تعیین می شود. 

 مراحل اجرایی شرکت در همایش : 7ماده 

 می باشد. مدیریت تحقیقات و فناوریوظیفه صحت یابی مدارك بر عهده   -1

 سی، به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسالمدارك از طریق مدیر گروه به معاون پژوهشی واحد و پس از برر  -2

 می شود. 

 مدارك الزم جهت شرکت در همایش های علمی خارج از کشور ) قبل از سفر( ::  8 ماده

 در خواست متقاضی -1

 پذیرش مقاله -2

 چکیده مقاله -3

 تکمیل فرم مربوط به موافقت مدیر گروه یا معاون آموزشی دانشکده و رئیس دانشکده  -4

 صفحه اول طرح تحقیقاتی یا پایان نامه  تصویر -5
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 نامه از معاونت پژوهشی واحد مبنی بر بررسی مدارك و تطابق عنوان همایش با تخصص -6

 تکمیل فرم حراست قبل از سفر -7

 : مدارك الزم برای تهیه گزارش سفر همایشهای علمی خارج از کشور ) پس از مراجعت (:9 ماده

 گواهی شرکت در همایش -1

 چکیده مقاله کپی گرفته شده از کتابچه خالصه مقاالت -2

 کپی از روی جلد کتابچه خالصه مقاالت و ارائه کتابچه خالصه مقاالت -3

 اصل رسید پرداختی بابت ثبت نام -4

 تکمیل فرم گزارش سفر-5

 اصل الشه بلیط هواپیمائی -6

 اصل فیش دریافت ویزا-7

 اصل بیمه نامه -8

 وج از کشورکپی فیش عوارضی خر -9

 ارائه نامه از مدیر گروه دال به ارائه مطالب همایش در گروه -10

 ارسال مدارك ظرف یک ماه پس از انجام سفر به معاونت پژوهشی دانشگاه -11

 تکمیل فرم حراست پس از سفر -12

 .ل بررسی استمواردی که در این آئین نامه یا دستورالعمل پیش بینی نشده در شورای پژوهشی دانشگاه قاب *  

 


