بسمه تعالی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

آئین نامه شرکت در همایش های علمی خارج از کشور
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مقدمه:
به منظور گسترش تبادالت علمی بین المللی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی اعضای هیئت علمی و محققین
دانشگاهها،دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور و همچنین سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش
پزشکی(که در این آئین نامه "دانشگاه "نامیده می شود)متقاضیان واجد شرایط این آئین نامه می توانند با استفاده از تسهیالت
مقرر در همایش های علمی بین المللی (که در این آئین نامه "همایش " نامیده می شود )شرکت نمایند.
ماده -1اعضای هیئت علمی رسمی شاغل و بازنشسته دانشگاه،محققین غیر عضو هیئت علمی شاغل در ستاد مرکزی وزارت
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و نیز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی و سایر سازمانهای
وابسته به وزارت متبوع،دانشجویان دوره دکتری تخصصی()PhDو دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و نیز دانشجویان فعال
کمیته های پژوهشی دانشجویی(به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه)در صورت احراز شرایط مربوطه و با رعایت مقررات
مندرج در این آئین نامه می توانند در همایش های علمی خارج از کشور شرکت نمایند.
ماده-2شرایط وچگونگی شرکت در همایش:
-2-1مدت زمان شرکت حداکثر ده روز خواهد بود.
-2-2متقاضی می بایست آشنایی کافی به زبان همایش علمی بنا به تشخیص دانشگاه داشته باشد.
-2-3موضوع همایش می بایست بنا به تشخیص دانشگاه با مسئولیت،فعالیت و یا تخصص متقاضی مرتبط باشد.
-2-4امور مربوط به بانک،صدور بلیط و گذرنامه با امضاء رئیس دانشگاه در استان مربوطه یا یکی از استان های نزدیک که به
عنوان هسته مرکزی تعدادی از استانهای همجوار را تحت پوشش قرار داده است،انجام می پذیرد.
-2-4-1برای داوطلبین گروه پزشکی شاغل رسمی در ستاد مرکزی و شرکت ها و سازمانهای وابسته به وزارت متبوع مستقر
در تهران بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و یا معاونت مربوطه از طریق معاونت تحقیقات و فناوری اقدام خواهد شد.
-2-5در مورد افرادی که بنا به تعهدات خدمتی ممنوعیت خروج از کشور دارند،کلیه مراحل مربوط به اخذ تعهد به عهده
دانشگاه ذیربط خواهد بود که بایستی مدارک تکمیل شده را جهت کسب مجوز از اداره گذر نامه به حوزه معاونت پژوهشی
دانشگاه ارسال نمایند.
-2-6در مورد اعضاء غیر هیئت علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سایر
متخصصین در صورت احراز شرایط و وجود اعتبار،از طریق معاونت تحقیقات و فناوری بر اساس مقررات اقدام خواهد شد.
ماده-3تعداد دفعات مجاز شرکت در همایش:
-3-1اعضای هیئت علمی فقط یکبار در سال
-3-2اعضای هیئتهای ممتحنه و ارزشیابی(بورد)حداکثر دو بار در سال
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 -3-3اعضای هیئت علمی و محققینی که موفق به اخذ جایزه جشنواره رازی یا خوارزمی گردیده اند و نیز اساتید نمونه که
هر ساله توسط وزارت متبوع انتخاب و معرفی می گردند،تا سه سال متوالی حداکثر دو بار در سال (با احتساب حق یک بار در
سال شرکت در همایش های خارج از کشور با استفاده از امکانات ارزی اعضاء هیئت علمی)
-3-4اعضاء هیئت علمی بازنشسته فقط هر دو سال یک بار
 -3-5محققین غیر عضو هیئت علمی شاغل در ستاد مرکزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و نیز دانشگاههای علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سایر سازمانهای وابسته به وزارت متبوع در صورت وجود اعتبار و تهیه و ارائه مقاله
تحقیقاتی مصوب هر سه سال یکبار و در صورت اخذ جایزه جشنواره های رازی یا خوارزمی یک بار در سال تا دو سال متوالی.
-3-5-1مقاله تحقیقاتی محققین غیر عضو هیئت علمی شاغل در ستاد مرکزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و نیز
سایر سازمانهای وابسته به وزارت متبوع در کمیته های ذیربط در معاونت تحقیقات و فناوری و مقاله تحقیقاتی محققین غیر
عضو هیئت علمی شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در شورای پژوهشی دانشگاه متبوع بررسی و
در صورت تصویب جهت تصمیم نهایی به معاونت تحقیقات و فناوری پیشنهاد خواهد شد.
-3-6دانشجویان دوره دکتری تخصصی() PhDو دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و نیز دانشجویان فعال کمیته های
پژوهشی دانشجویی(به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه)به شرط احراز سایر شرایط مربوطه در این آئین نامه در طول دوره
تحصیل خود درصورت وجود اعتبار فقط یک بار می توانند با استفاده از تسهیالت مندرج در این آئین نامه به پیشنهاد دانشگاه
یا دانشکده علوم پزشکی مربوطه در همایش شرکت نمایند.
-3-6-1دانشجویان دوره دکتری تخصصی()PhDو دستیاران تخصصی و فوق تخصصی تا سقف  5درصد تعداد دانشجویان
می توانند در همایش ها شرکت نمایند(اعشار کمتر از یک روی عدد یک گرد می شود.اعشار مربوط به اعداد بیشتر از یک برای
کمتر از  0/5و باالتر،عدد بزرگتر منظور گردد).
-3-6-2هر سال یک نفر از دانشجویان فعال کمیته پژوهشی دانشجویی هر دانشگاه (به تشخیص شورای پژوهشی
دانشگاه)می تواند در همایش شرکت کند.
ماده-4مراحل اجرایی شرکت در همایش:
-4-1متقاضی می بایست درخواست خود همراه با فرم ثبت نام در همایش و پذیرش مقاله را به معاونت پژوهشی دانشگاه
ذیربط تسلیم نمایند.
-4-1-1مقاله مورد نظر،می بایست از نظر علمی و متودولوژی تحقیق به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه برسد.
-4-2حق ثبت نام اعضای هیئت علمی از سهمیه ارزی سالیانه متقاضیان کسر خواهد شد،مشروط بر آنکه حداکثر از میزان
سقف سهمیه ارزی هر عضو هیئت علمی سال تجاوز ننماید.
-4-3ارسال هزینه ثبت نام قبل از سفر،برای شرکت در همایش با تایید دانشگاه مربوط امکان پذیر است.
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-4-4پیش پرداخت جهت رزرو محل اقامت شرکت کننده در همایش (قبل از سفر)با تایید رئیس دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی مربوطه امکان پذیر می باشد.بدیهی است مبلغ پرداختی از میزان مجاز که توسط بانک مرکزی برای
مسافرت تخصیص می یابد،کسر خواهد شد.
-4-5تامین هزینه بلیط(به ریال)طبق ضوابط مصوب هیئت وزیران می باشد.
ماده -5الزم است گزارش علمی سفر(باز خورد شرکت در همایش )حداکثر دو ماه پس از مراجعت بر اساس فرم پیوست از
طریق معاونت پژوهشی دانشگاه به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ارسال گردد.
-5-1حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع،طی بولتنی،گزارشات علمی سفرها را جهت استفاده سایر اعضاء هیئت
علمی و محققین منتشر خواهد نمود.
ماده -6چنانجه متقاضی به هر دلیل موفق به شرکت در همایش نگردد،می بایست نسبت به استرداد ارزدریافتی اقدام نماید.
ماده -7میزان ارز متعلقه روزانه بر مبنای مصوبات مربوطه تعیین می گردد که شامل هزینه اقامت،غذا و سایر مخارج روزانه
می باشد.
ماده-8مسئولیت حسن اجرای این آئین نامه به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه بوده و می بایست گزارش ساالنه عملکرد خود
را به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع ارسال نمایند.
این آئین نامه در  8ماده و  32بند در تاریخ 0280/00/32به تصویب وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی رسیده و از تاریخ
یاد شده الزم االجرا بوده و آئین نامه و همچنین دستورالعملهای صادره قبلی لغو و بدون اعتبار اعالم می گردد.
مبنای محاسبه و پرداخت ارز ما به ازای هر دالر آمریکا بوده که یارانه آن به مبلغ 5550ریال از طرف دانشگاه و مابقی از طرف
متقاضی تامین می گردد.
حداکثر میزان یارانه جهت کل هزینه های دوره معادل دو هزار دالر بع عالوه حق ثبت نام به میزان حداکثر هفتصد دالر می
باشد.
میزان یارانه پرداختی جهت کلیه متقاضیان برای هر روز همایش (بر اساس تاریخ شروع و پایان ذکر شده در راهنما یا فرم ثبت
نام)دویست دالر می باشد.

آئین نامه داخلی شرکت در همایش های علمی خارج کشور
این دستورالعمل مکمل آئین نامه شرکت در همایش های علمی خارج از کشور وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی بوده و
به منظور همهنگی در پرداخت یارانه ارزی و ایجاد تسهیالت بخش هایی از آئین نامه که باشد شفاف نبوده تنظیم گردیده و
کلیه آئین نامه های قبلی مغایر با این دستور العمل ملغی می باشد.
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ماده-1مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب،دانشجویی یا پایان نامه راهنمایی شده سه سال گذشته باشد.
تبصره :1تصمیم گیری در خصوص مقاالتی که حاصل منابع تحقیقاتی دیگری جز موارد یاد شده در ماده یک می باشند بر
عهده معاونت پژوهشی است.
تبصره:2اگر مقاله حاصل پایان نامه آخرین مقطع تحصیلی عضو هیئت علمی جدیداالستخدام باشد،در صورتی از تسهیالت
استفاده خواهد کرد که قبال در طی تحصیل از امتیاز قانونی یکبار شرکت در سمینارها و کنگره های بین المللی استفاده نکرده
باشد.
تبصره:3از هر طرح تحقیقاتی مصوب یا پایان نامه فقط یکبار می توان جهت ارائه مقاله در همایشهای خارج از کشور استفاده
کرد.
ماده-2هزینه های قابل پرداخت طبق جدول پیوست و شامل موارد ذیل می باشد:
بلیت رفت و برگشت(داخل و خارج کشور)ویزاعوارض خروج از کشورمأموریت روزانهتبصره:برای اعضای مراکز تحقیقاتی که در یک سال گذشته حداقل دو مقاله ISIچاپ کرده باشند هزینه ها به صورت کامل و
بدون در نظر گرفتن سقف مندرج در جدول پیوست و بر اساس آئین نامه وزارتی قابل پرداخت می باشد.
ماده-3به مقاالت web posterوe-posterفقط هزینه ثبت نام تا سقف ذکر شده در این آئین نامه پرداخت می گردد.
تبصره:چنانچه فرد جهت ارائه مقاله به صورت web posterیا e-posterهزینه ثبت نام دریافت نماید و در همان سال در
کنگره دیگری شرکت کند هزینه ثبت نام از سقف هزینه ها کسر خواهد شد.
ماده -4به خالصه مقاالتی که به صورت سخنرانی ارائه می شوند مبلغ 3/000/000ریال اضافه بر سقف هزینه های یاد شده
در این آئین نامه تعلق خوامد گرفت.
ماده -5افرادی که پس از احراز شرایط در همایش های علمی خارج از کشور شرکت کرده اند و از معاونت پژوهشی هزینه
دریافت نموده اند در صورتی می توانند مجدداً از این تسهیالت برای نوبت بعدی استفاده نمایند که در آن فاصله زمانی اقدام
به چاپ مقاله در یکی از مجالت معتبر خارجی نموده باشند.
ماده -6شرکت کننده در همایش علمی خارج از کشور باید نفر اول نویسندگان مقاله باشد و آدرس خود را به عنوان یکی از
واحدهای دانشگاه علوم پزشکی دزفول ذکر کرده باشد.
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تبصره:در صورتی که ارائه دهنده مقاله مجری اصلی طرح نباشد کسب رضایت مجری مسئول جهت استفاده از طرح
تحقیقاتی و شرکت در همایش الزامی است.
ماده -7هزینه بلیت رفت و آمد و مـأموریت اعزام شونده به تهران جهت انجام امور مربوط به اخذ ویزا حداکثر دو نوبت و
حداکثر مدت هر نوبت دو روز قابل پرداخت می باشد.
ماده-8در صورت وقوع هر گونه رخداد پیش بینی نشده که مانع از شرکت متقاضی در همایش پس از انجام کلیه امور گردد
پس از ارائه مدارک الزم فقط 80درصد هزینه های تمام شده پرداخت می گردد.
ماده-9چنانچه متقاضی به هر دلیل موفق به شرکت در همایش نگردد،باید مراتب را حداکثر طی 05روز به دفتر روابط بین
الملل اطالع دهد.
ماده -11الزم است گزارش علمی سفر حداکثر یک هفته پس از مراجعت بر اساس فرم مربوطه و تاًئید معاونت پژوهشی
دانشکده به مدیریت روابط بین الملل ارسال گردد.
ماده -11در صورت وجود اعتبار 00درصد هزینه مصوب به صورت علی الحساب به متقاضی پرداخت خواهد شد و پرداخت
مابقی هزینه ها منوط به انجام تعهدات ذکر شده در این آئین نامه می باشد.
ماده -12تاًئید کننده کلیه موارد فوق و احراز شرایط متقاضیان بر عهده معاونت پژوهشی می باشد.این آئین نامه در  03ماده و
0تبصره تدوین گردید.
شیوه نامه پرداخت هزینه های اعزام شوندگان به کنگره های خارجی
هزینه روزانه

محل

هزینه ثبت نام

ارزی
یارانه
آمریکا ،روزهای کنگره2+روز روزانه معادل معادل
قاره
ارزی سقف000دالر(2/300/000ریال
و یارانه
اقیانوسیه
300دالر(0/050/000ریال)
آفریقا

سقف هزینه ها
تا 20/000/000

اروپا،شرق آسیا

روزهای کنگره3+روز روزانه معادل معادل یارانه ارزی تا سقف 000دالر 20/000/000
(2/300/000ریال)
یارانه ارزی 300دالر

کشورهای
همسایه
آسیای نزدیک

روزهای کنگره 0+روز روزانه معادل معادل یارانه ارزی تا سقف 000دالر 30/000/000
()2/300/000
و یارانه ارزی 300دالر



کشورهای آسیای نزدیک به استثناء چین،ژاپن،کره،تایلند،تایوان،اندونزی،مالزی،هنگ کنگ،سنگاپورو ویتنام می
باشد.

هزینه های قابل پرداخت طبق جدول فوق شامل موارد ذیل می باشند:
بلیط رفت و برگشت (داخل و خارج از کشور)ویزا6

عوارض خروج ازکشورهزینه ثبت نام(بدون مالیان و کارمزد)مأموریت روزانهنکات مهم آئین نامه شرکت در کنگره های خارجی
تعداد دفعات مجاز شرکت در همایش:


اعضای هیئت علمی فقط یکبار در سال



اعضای هیئت های ممتحنه و ارزشیابی(بورد)حداکثر دو بار در سال



اعضای هیئت علمی و محققینی که موفق به اخذ جایزه جشنواره رازی یا خوارزمی گردیده اند و نیز اساتید نمونه که
هر ساله توسط وزارت متبوع انتخاب و معرفی می گردند ،تا سه سال متوالی حداکثر دو بار در سال (با احتساب حق
یک بار در سال شرکت در همایش های خارج از کشور با استفاده از امکانات ارزی اعضای هیئت علمی)



اعضای هیئت علمی بازنشسته فقط هر دو سال یک بار



محققین غیر عضو هیئت علمی شاغل در ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی
و درمانی و سایر سازمانهای وابسته به وزارت متبوع در صورت وجود اعتبار و تهیه و ارائه مقاله تحقیقاتی مصوب هر
س ه سال یک بار و در صورت اخذ جایزه جشنواره های رازی یا خوارزمی یک بار در سال تا دو سال متوالی.



مبنای محاسبه و پرداخت ارز ما به ازای هر دالر آمریکا بوده که یارانه آن به مبلغ 5550ریال از طرف متقاضی تاًمین
می گردد.



حداکثر میزان یارانه جهت کل هزینه های دوره معادل دو هزار دالر به عالوه حق ثبت نام به میزان حداکثر هفتصد
دالر می باشد.



میزان یارانه پرداختی جهت کلیه متقاضیان برای هر روز همایش (براساس تاریخ شروع و پایان ذکر شده در راهنما یا
فرم ثبت نام)دویست دالر می باشد.



مقاله باید حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشجوئی یا پایان نامه راهنمایی شده سه سال گذشته باشد.



افرا دی که پس از احراز شرایط در همایش های علمی خارج از کشور شرکت کرده اند و از معاونت پژوهشی هزینه
دریافت نموده اند در صورتی می توانند مجدداً از این تسهیالت برای نوبت بعدی استفاده نمایند که در آن فاصله
زمانی اقدام به چاپ مقاله در یکی از مجالت معتبر خارجی نموده باشند.



به خالصه مقاالتی که به صورت سخنرانی ارائه می شوند مبلغ 3/000/000ریال اضافه بر سقف هزینه های یاد شده
در این آئین نامه تعلق خواهد گرفت.



شرکت کننده در همایش علمی خارج از کشور باید نفر اول نویسندگان مقاله باشد و آدرس خود را به عنوان یکی از
واحدهای دانشگاه علوم پزشکی دزفول ذکر کرده باشد.
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دستورالعمل نحوه شرکت در کنگره ها و سمینارهای علمی داخل کشور
همایش و سمینارهای علمی بستر مناسبی را برای نشر و ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی فراهم می سازد و سبب گسترش
تباد الت علمی و محققان می گردد.متقاضیان واجد شرایط این آئین نامه می توانند با استفاده از تسهیالت مقرر،در کنگره ها و
سمینار های علمی داخل کشور شرکت نمایند.
-1شرکت در کنگره منوط به ارائه مقاله علمی است که قبالً در کنفراس یا کنگره دیگری ارائه نشده باشد.
-2ارائه دهنده مقاله باید عضو هیئت علمی ،دانشجو یا کارشناس تابع این دانشگاه باشد.
-3ذکر عنوان دانشگاه علوم پزشکی دزفول در خالصه مقاله چاپ شده جهت پرداخت هزینه الزامی است .جهت اطالع از نام
وابستگی صحیح دانشگاه به سایت معاونت پژوهشی مراجعه شود.
-4متقاضی شرکت در کنگره باید جهت اعزام ،طبق روال اداری و دانشجویان با موافقت استاد راهنما اقدام نمایند و پس از
بازگشت از مأموریت جهت پرداخت هزینه ها مدارک ذیل را به ریاست دانشکده یا بیمارستان مربوطه ارائه نمایند.
الف)خالصه مقاله چاپ شده در کتابچه یا CDکنگره و کپی جلد کتابچه یا CD
ب)گواهی شرکت در کنگره و ارائه مقاله
ج)الشه بلیط رفت و برگشت
د)حکم مأموریت صادر شده از سوی واحد متبوع
و)اصل فیش یا گواهی پرداخت هزینه ثبت نام از سوی دبیرخانه کنگره
 -5نحوه پرداخت هزینه ها:
 در صورت ارائه مقاله به صورت سخنرانی هزینه بلیت رفت و برگشت ،مأموریت (روزهای کنگره3+روز)و هزینه ثبت
نام کنگره به اعضای هیئت علمی و کارشناسان پرداخت می گردد.
 در صورت ارائه مقاله به صورت پوستر در کنگره های ملی فقط هزینه ثبت نام کنگره و مأموریت پرداخت خواهد
شد.
 هزینه مقالت ارائه شده به صورت پوستر در کنگره های بین المللی داخلی(به شرط دارا بودن مصوبه هیئت
دولت)همانند هزینه های ارائه به صورت سخنرانی می باشد.
تبصره:در صورتی که ارائه دهنده مقاله در بین روزهای کنگره عزیمت نماید براساس تاریخ بلیت رفت و برگشت
مأموریت صادر می شود.
-6به اعضای هیئت علمی بازنشسته این دانشگاه به شرط احراز سایر شرایط مندرج در بند2و(2به استثنای
بند«د»)هزینه بلیت رفت و برگشت و ثبت نام در کنگره یکبار در سال قابل پرداخت است.
8

 -7هزینه ثبت نام و بلیت(اتوبوس یا قطار)در مورد دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دانشجویان فعال عضو کمیته
های تحقیقاتی دانشگاه با ارائه مقاله سالی دو بار قابل پرداخت می باشد.
تبصره :دانشجویانی به عنوان دانشجوی فعال کمیته تحقیقات دانشجویی محسوب می گردند که یکسال از عضویت
آنها در کمیته گذشته باشد و مقاله نامبرده حاصل کار تحقیقاتی مصوب باشد.
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