دستورالعمل شرکت اعضای هیات علمی در مجامع
علمی خارج از کشور

شماره بازنگري00 :
صفحه 1 :از 2

مقدمه:
تِ هٌظَض گستطش تؼاهالت ٍ ّوکاضی ّای تیي الوللی ،حفؼ ًطاط ػلوی ٍ اضتمای سغح ػلوی اػضای هحتطم ّیأت ػلوی
زاًطگاُ ،شرکت در مجامع علمی بین المللی معتبر خارج از کشور برای ارائه مقاله هَضز حوایت لطاض هی گیطز .زستَضالؼول
شیل تا ّسف تسطیغ ٍ تسْیل ایي فطآیٌس تسٍیي گطزیسُ است:
ماده ّ :1ط ػضَ ّیات ػلوی تا سمف هؼازل ضیالی  %05اهتیاظ پژٍِّ ّط سال ( تسٍى لحاػ ضطایة) ،هجاظ تِ ّعیٌِ کطز تطای
ضطکت زض هجاهغ ػلوی ذَاّس تَز.
ماده  :2زضذَاست ضطکت ػضَ ّیات ػلوی زض هجاهغ ػلوی ،پس اظ عطح ٍ تػَیة زض گطٍُ تَسظ هؼاًٍت /هؼاًٍت
پژٍّص ٍ فٌاٍضی زاًطکسُ تاییس هی گطزز.
ماده  :3اػتثاض هجوغ ػلوی تط هثٌای ضاذعّای شیل تا تػَیة گطٍُ ٍ تأییس هؼاًٍت /هؼاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍضی زاًطکسُ
احطاظ هی گطزز:
1ـ هجوغ ػلوی زاضای کویتِ ػلوی هترػع زض ظهیٌِ هَضَع هجوغ تَزُ ٍ همالِّا زض فطآیٌس اضظیاتی ٍ زاٍضی هَضز پصیطش
لطاض گطفتِ تاضٌس.
2ـ سغح هجوغ ػلوی ،تیي الوللی تا گستطُ چٌس کطَض ٍ زاضای ساتمِ تطگعاضی هَفك تاضس.
3ـ تطگعاضکٌٌسُ(گاى) هجوغ ػلوی ،زاًطگاُ هؼتثط ٍ ضٌاذتِ ضسُ ،اًجوي ػلوی ـ ترػػی یا ساظهاى ٍ هَسسِ هؼتثط تاضس.
ماده  :4ػضَ ّیأت ػلوی زض ّط سال (سال ضوسی) حساکثط  2تاض هی تَاًس زض هجاهغ ػلوی ذاضج اظ کطَض ضطکت ًوایس.
تبصره :ػضَ ّیات ػلوی هیتَاًس تطای تاض سَم ًیع هٌَط تِ ضػایت سمف اػتثاض  120هیلیَى ضیال زض ّط سال ٍ ذاضج اظ تاظُی
ظهاًی ًیوسال تحػیلی زض هجوغ ػلوی ضطکت ًوایس.
ماده  :5چٌاًچِ ػضَ ّیات ػلوی تط اساس ایي زستَضالؼول ت تَاًس زٍ تاض زض سال زض هجاهغ ػلوی ذاضج اظ کطَض ضطکت کٌس ،هیتَاًس
یکثاض آى ضا زض کاضگاُّای ػلوی هؼتثط ضطکت ًوایس.

ماده  :6تا ضػایت آذطیي هػَتِ ّیات اهٌا ،سمف اػتثاض لاتل پطزاذت تطای اضائِ همالِ تِ غَضت ضفاّی 60هیلیَى ضیال ٍ تِ
غَضت کتثی (پَستط)  40هیلیَى ضیال هی تاضس.
تبصره :زض ضطایظ ذاظ ٍ هططٍط تِ احطاظ ضطایظ کیفی هجوغ تِ تطریع هؼاًٍت پژٍّص ٍ فٌاٍضی زاًطگاُ ،سمف اػتثاض
لاتل پطزاذت جْت اضائِ پَستط هی تَاًس تا  60هیلیَى ضیال افعایص یاتس.
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ماده  :7زض ذػَظ اٍلیي حضَض اػضای ّیات ػلوی جسیساالسترسام ( تا ساتمِ کوتط اظ  3سال) زضهجوغ ػلوی ذاضج اظ
کطَض ،حساکثط تا  %50اػتثاض هػَب هجوغ ػلوی ،اظ اػتثاضات هتوطکع پژٍّطی لاتل پطزاذت ذَاّس تَز.
ماده  :8هساضن هثثتِ جْت تسَیِ حساب:
1ـ تلیظ ضفت ٍ تطگطت
2ـ هساضن ٍ فاکتَضّای اسکاى
3ـ هساضن ثثت ًام
4ـ همالِ اضائِ ضسُ زض هجوَػِ هماالت یا  CDهجوغ ػلوی
5ـ حکن هأهَضیت تسٍى فَق الؼازُ
ماده  :9ایي زستَضالؼول زض ًِ هازُ ٍ زٍ تثػطُ زض جلسِ هَضخ  1395/08/26ضَضای پژٍّص ٍ فٌاٍضی زاًطگاُ تػَیة ٍ زض
جلسِ هَضخ ّ 1395/12/17یات ضئیسِ زاًطگاُ تاییس ٍ اظ تاضید  1396/01/01لاتل اجطا ذَاّس تَز.

