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

 "یا حکیم"

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول کشور داخلآئین نامه شرکت در همایش های علمی 

 

به منظور گسترش تبادالت علمی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه،  مقدمه:

متقاضیان واجد شرایط ایـن آیـین نامـه می توانند با  دزفولدانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی 

 .استفاده از تسهیالت مقرر در همایش های علمی شـرکت نمایند

 

 شمول دستور العمل : 1 ماده

دانشجویان فعال کمیته های پژوهشی  ی دزفول واعضای هیات علمی ،محققین غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشک 

دانشجویی )به تشخیص شواری پژوهشی دانشگاه( در صورت احراز شرایط مربوط با رعایت مقررات مندرج در این آیین 

 .شرکت نمایندداخلی نامه می توانند در همایش های علمی 

 

  شرایط و چگونگی شرکت در همایش : 2ماده 

الزم به ذکر است استاد مدعو در  می بایستی با ارائه مقاله در کنگره شرکت نمایند.شرکت در کنگره  انمتقاضی :1-2

تائیدیه معاونت دانشجویان شرکت کننده درکنگره سالیانه دانشجویی که تعداد آنها با  پانل یا کمیته علمی کنگره و

 اعضا هیات علمی و پرسنل  جهت اعزام تحقیقات و فناوری می باشد استثنائا مشمول کمک هزینه خواهند شد.، آموزش

استاد راهنما اقدام نمایند و پس از بازگشت از ماموریت جهت پرداخت  و تایید با موافقت نطبق روال اداری و دانشجویا

 معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه نماید.هزینه ها مدارک مورد نیاز را به 

 

پایان نامه  /مقاله استخراج شده از یک طرح تحقیقاتی مصوبها الزم است : برای شرکت دانشجویان درکنگره2-2

کمیته  ئیدیهدر کنگره تاقبل از شرکت  می بایستیمتقاضی چنین هم دانشگاه باشد. همراه با نامه کد اخالق دانشجویی

 .گرفته باشدتحقیقات دانشجویی و معاونت پژوهشی دانشگاه را 
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 تخصص یا و فعالیت مسئولیت، باتحقیقات و فناوری معاونت آموزش،  تشخیص به بنا بایست می همایش موضوع :3-2

 .باشد مرتبط متقاضی

مصوب در دانشگاه علوم پزشکی دزفول نباشد تحقیقاتی حاصل از پایان نامه یا طرح به کنگره  ارسالی اگر مقاله :4-2

لیشن دانشگاه علوم یبه عنوان نویسنده اول یا مسئول با اف PubMedیا  ISIکه متقاضی قبال یک مقاله  در صورتی

 همایش بالمانع می باشد. ایشان درپزشکی دزفول داشته باشد شرکت 

 :در یک سال تعداد دفعات مجاز شرکت در همایش : 3ماده 

 

 دانشجویان پرسنل دانشگاه اعضا هیئت علمی تعداد دفعات در سال

 پوستر
 1 1 2 ملی

 2 1 2 بین المللی

 سخنرانی
 2 2 2 ملی

 2 2 2 بین المللی

 

در صورتی که دانشجو عضو کمیته تحقیقات دانشجوئی نباشد، تصمیم گیری در این خصوص، به عهده کمیته : 1-3

 کمیته تحقیقات دانشجویی می تواند در کنگره شرکت نماید. یدایت باو دانشجو  ی می باشدیتحقیقات دانشجو

 همایش یا کنگره پرداخت می شود. بازگشت ازبعد از  5: تمام هزینه ها با ارائه مستندات ماده 2-3

 

 : سقف هزینه شرکت در کنگره های داخلی: 4ماده

 

 ارائه مقاله بصورت پوستربرای اعضای اساتید مدعوارائه مقاله بصورت سخنرانی یا سخنرانی 

 )ریال(     000,000,6هیات علمی: * )ریال(    000,000,10*هیات علمی: 

 )ریال(      000,000,5غیرهیات علمی: * )ریال(     000,000,7*غیرهیات علمی: 

 )ریال( 000,000,5دانشجویی: * )ریال( 000,000,5*دانشجویی: 
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می توانند در  از طرف آموزش، تحقیقات و فناوری توجه به موافقت مافوق و ابالغ ماموریت بااعضای هیات علمی  :1-4

 شرکت نمایند. دو بار در سالحداکثر  داشتن مقاله بدون این همایش ها

( به شرط احراز  معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری)به تشخیص  تحقیقات دانشجوییدانشجویان فعال کمیته : 2-4

مربوطه در این آیین نامه در صورت وجود اعتبار می تواند با استفاده از تسهیالت مندرج در این آیین نامه سایر شرایط 

  .شرکت نمایند و کنگره ها در همایشعلوم پزشکی دانـشگاه  تحقیقات و فناوری مدیریت به پیـشنهاد 

 : مشخصات مقاله 5ماده 

پزشکی دزفول باشد و قبال درکنفرانس یا کنگره دیگری ارائه نشده  ن صحیح دانشگاه علوملیشیمقاله باید با اف :1-5 

 همایش خواهد بود. اخالقی ناشی از این بند برعهده فرد شرکت کننده در علمی و تمام مسئولیت باشد.

 .ی استجهت پرداخت هزینه الزام مقاالت مجموعه کتاب و پوستر مقاله، در دزفول پزشکی علوم دانشگاه نام ذکر: 2-5

 می باشد. که حاصل از پایان نامه به شرط موافقت کتبی استاد راهنما، قابل ارائه درهمایش همچنین مقاالت: 3-5

: مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی به شرط موافقت کتبی مجری طرح برای سایر مجریان و یا همکاران طرح قابل ارائه 4-5

 در همایش ها می باشد.

  شرکت کننده در مقاله باشد. مطابق با آخرین مدرک تحصیلی فرد مقاله می بایستیافلیشن فرد ارائه دهنده : 5-5

 : مدارک مورد نیاز جهت پرداخت هزینه6 ماده

 کنگره CD صه مقاله چاپ شده در کتابچه یاالختصویر: 1-6

 گواهی شرکت در کنگره یا ارائه مقاله: 2-6

 (.شوند اییدبلیط های اینترنتی باید با مهر آژانس مسافرتی ت)شه بلیت رفت و برگشت با مهر آژانس مسافرتی ال: 3-6

 (.نمی شود نشامل دانشجویا)سوی واحد متبوع  زاو یا برگه مرخصی  موریت صادر شده احکم م: 4-6

ی اینترنتی باید اهی پرداخت)سوی دبیرخانه کنگره  زاصل فیش بانکی یا گواهی معتبر پرداخت هزینه ثبت نام ا :5-6

 (بانک عامل برسند یدایبه ت

 نو اعضاء هیئت علمی و کپی کارت دانشجویی جهت دانشجویا نکپی حکم کارگزینی جهت کارشناسا :6-6
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 هزینه های قابل پرداخت: 7 ماده

ره، هزینه ایاب هزینه های قابل پرداخت برای افراد شرکت کننده در همایش های داخلی شامل: هزینه ثبت نام کنگ :1-7

 غذا و اسکان می باشد. ذهاب ، هزینه و

 رد.بابت شرکت در کارگاه هایی که در همایش ها برگزار می گردند دانشگاه هزینه ای پرداخت نخواهد ک :2-7

رفت و  طبلی خاریکنگره عزیمت نماید بر اساس تبرگزاری  های زکه ارائه دهنده مقاله در بین رو : در صورتی1 تبصره*

 .موریت صادر میشودابرگشت م

 راحل اجرایی شرکت در همایشم : 8ماده 

 است. ت آموزش، تحقیقات و فناوریوظیفه صحت یابی مدارک بر عهده معاون :1-8

یت مدیر و یاآموزشی ،تحقیقات وفناوری معاون  کارشناس کنگره ها به مدیریت  از طریقشرکت در کنگره  مدارک :2-8

 و پس از آن جهت پیگیری مالی برای مسئول امور مالی ارسالمعاونت ، به و تائید  پس از بررسیتحقیقات و فناوری 

 می شود.ارسال 

تحقیقات و فناوری از طریق سامانه  ،ید قبل از تحویل به معاونت آموزشکلیه مدارک فرد شرکت کننده درهمایش با:3-8

 ارسال گردد.  http://pajoohan.dums.ac.irپژوهان به نشانی  

 یتمدیر بهسرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی  از طریق توسط دانشجویان می بایستی گرهشرکت در کن مدارک :4-8

مسئول  به جهت پیگیری مالیدانشگاه  تحقیقات و فناوری معاون آموزش،،  تاییدپس از  ارسال گردد تحقیقات و فناوری

 ارسال می گردد. امور مالی

تحویل گردد. به بعد از شرکت در کنگره به مدیریت تحقیقات و فناوری یک ماه کثرمدارک باید ظرف حدا کلیه:5-8

 درخواستهای پس از این زمان تسهیالت تعلق نخواهد گرفت.

 

 


