
 

 

  
  سمه تعالیاب         

 
و دانشجویان تحصیالت  اساتیدشرکت  اجرایی نامهشیوه  

  هاي علمی خارج از کشورتکمیلی در کنفرانس
  هیات رئیسه دانشگاه 31/06/1395مصوب 

 
  

 مقدمه. 1ماده 
هاي علمی تخصصی از جمله وزههاي علمی داخل و خارج از کشور به منظور آشنایی با مباحث نو و بدیع و تضارب آرا در حشرکت در کنفرانس

نامه به منظور آشنایی اعضاي هیات علمی، مدرسان و این شیوه. گیردهایی است که در حوزه پژوهش و فناوري مورد حمایت قرار میفعالیت
ي هاو اولویت هاو نیز آشنایی با سیاست ي خارجیهادانشجویان تحصیالت تکمیلی با مراحل اخذ مجوزهاي الزم براي شرکت در کنفرانس

تدوین گردیده هیات علمی  ياعضا جهت اختصاص حمایت هاي مالی از منبع پژوهانه هاي خارجیدانشگاه در پذیرش و یا عدم پذیرش کنفرانس
 .است

 
 هامتقاضیان شرکت در کنفرانس شرایط .2ماده 

هاي پژوهانه نامهضاي هیات علمی و مدرسان، موضوع آیینهاي داخل و خارج از کشور از محل پژوهانه اعشرکت در کنفرانسحمایت از شرایط 
هیات  27/10/1394مصوب (نامه تشویق اعضاي هیات علمی و مدرسان فعال پژوهشی و نیز آیین) هیات رئیسه دانشگاه 25/01/1395مصوب (

) 18/11/1394مصوب (ژوهشی دانشجویان هاي پنامه حمایت از فعالیتو براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی بر اساس آیین) رئیسه دانشگاه
  .خواهد بود

  
 هامعیارهاي ارزیابی کنفرانس .3 ماده

از جمله . هاي خارجی، پس از تایید گروه آموزشی الزم است سطح علمی کنفرانس به تایید شوراي پژوهشی دانشگاه برسددر ارزیابی کنفرانس
  :وارد زیر اشاره کردتوان به ممعیارهاي مورد بررسی توسط شوراي پژوهشی می

  ،...)و  Scopus ،Web of Science ،EIهاي به عنوان مثال نمایه شدن مقاالت پذیرش شده کنفرانس در پایگاه(هاي کنفرانس نمایه 1- 3
  ،)هاي علمی مختلف از اعتبار کمتري برخوردارندهایی با محورهاي متعدد و حوزهکنفرانس(تخصصی بودن موضوع کنفرانس  2- 3
  ،اعضاي کمیته علمی کنفرانس 3- 3
  ،)که کنفرانس براي چندمین سال در حال برگزاري استاین(دوره برگزاري کنفرانس  4- 3
  ،)خصوصا فاصله زمانی ارسال مقاالت تا اعالم نتایج پذیرش(بندي کنفرانس زمان 5- 3
 شوندیا گروهی از افراد و به دالیل غیر علمی برگزار میها و هایی که توسط شرکتکنفرانس(سازمان و یا ارگان برگزار کننده کنفرانس  6- 3

  ،)گیرندمورد تایید قرار نمی
  ،سطح علمی سخنرانان کلیدي 7- 3
  .، تحقیقات و فناوريوزارت علومي هاداشتن نام کنفرانس در فهرست سیاه کنفرانسنقرار  8- 3
  

شود فاقد ور و بدون حمایت دانشگاه و یا مرکز پژوهشی معتبري برگزار میهایی که توسط گروهی از ایرانیان در خارج از کشکنفرانس: 1تبصره 
  .اعتبار الزم هستند
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ها فاقد شود، این کنفرانسبرگزار می WASETو  WSEASهایی که توسط به دلیل نامشخص بودن نحوه ارزیابی مقاالت در کنفرانس :2تبصره 

  .اعتبار الزم هستند
  

  .گیردگونه حمایتی تعلق نمیشود، هیچبرگزار می در کشورهاي خاص که سفر به آنها داراي منع قانونی است هایی کهکنفرانسبه  :3تبصره 
  

 هاي خارجیروند اجرایی شرکت در کنفرانس .4 ماده
به گروه آموزشی مربوطه و ارائه ) سایت مدیریت امور پژوهشیوب قابل دسترس در(ارائه مدارك درخواست حضور در همایش متقاضی  .1

 ،انشکدهدجلسه تأیید آن به صورت

جلسه گروه و تأیید شرکت در همایش توسط ریاست محترم دانشکده و ارسال فرم مربوطه به همراه سایر مستندات ارسال صورت .2
  ،مندرج در فرم به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه

 ،در شوراي پژوهشی دانشگاه و اخذ تأییدیه الزم توسط معاونت پژوهش و فناوريهمراه مستندات  درخواست بهطرح  .3

 ارسال مدارك متقاضی به حوزه ریاست محترم دانشگاه توسط معاونت پژوهش و فناوري و صدور حکم مأموریت و شرکت در همایش .4

 ،)هیأت علمی ياعضا مخصوص( توسط ریاست محترم دانشگاه

 ،راست مربوط به خروج اعضاي هیأت علمی و مدرسان به خارج از کشورتکمیل فرم ح .5

 ،شرکت در همایش توسط شخص متقاضی .6

 ،تکمیل و ارسال کلیه مدارك مالی و فنی همایش پس از مراجعت به کشور به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه توسط متقاضی .7

به معاونت امور مالی و اداري دانشگاه توسط معاونت پژوهش و  ارسال تأییدیه مدارك و درخواست واریز وجه مالی شرکت در همایش .8
  .فناوري

 
   :به شرح زیر است) 4 ماده 3بند (مدارك مورد نیاز براي طرح موضوع شرکت متقاضی در کنفرانس خارجی در شوراي پژوهشی  :4تبصره 
  فراخوان همایش(Call for Papers)،        
 مراه چکیده فارسی مقالهانگلیسی  به ه زبان متن کامل مقاله به،        
 نامه پذیرش مقاله،   
 بندي ارائه مقاالت همایشبرنامه زمان،         
 هیأت علمی ياعضامخصوص ( کپی حکم کارگزینی(،  
 دانشگاه مدیریت امور پژوهشیقابل دسترس در وب سایت ( هاي خارجیفرم تکمیل شده مربوط به همایش(،  
 معتبر وزارت علوم و یا مقاله  تصویر صفحه نخست یک مقاله علمی پژوهشیJCR  به چاپ توسط شخص متقاضی که در سال گذشته

هیأت  ياعضامخصوص ( ).پژوهانه(دستورالعمل اجرایی اعتبار ویژه پژوهشی  5رسیده و یا تصویر قرارداد برون دانشگاهی مطابق تبصره 
  ،)علمی

  به منظور برخورداري از سقف تسهیالت بیشتر ؛موجود بودن در صورت(مستندات مبنی بر نمایه شدن کنفرانس در سایت اسکوپوس(.  

   :به شرح زیر است) 4 ماده 8بند (مدارك مورد نیاز براي دریافت حمایت مالی  :5تبصره 
 گواهی ارائه مقاله و شرکت در کنفرانس،  
 تصویر مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت، 
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 کپی ویزاي متقاضی، 

  طرف رئیس دانشگاه،تصویر نامه ماموریت صادره از 

  مانند اقامت، بلیط هواپیما و (اصل اسناد مالی(... 
 

  .اي پرداخت نخواهد شدو یا عدم حضور و شرکت متقاضی در کنفرانس هیچ هزینه 4ماده در صورت عدم اجراي هریک از بندهاي  :6تبصره 
  

ر کنفرانس را داشته باشند، بر اساس اعالم و توافق کتبی که بیش از یک نفر از نویسندگان مقاله درخواست شرکت ددر صورتی :7تبصره 
  .گیرددر هر حال به هر مقاله پذیرش شده بیش از یک مرحله پرداخت صورت نمی .نویسندگان، مبلغ حمایتی بین آنها تقسیم خواهد شد

  
  .شرکت در کنفرانس است ها به طور کامل به عهده متقاضینام و سایر هزینهها جهت ثبتپرداخت کلیه هزینه :8تبصره 

  

 اعتبار دستورالعمل .5 ماده
 31/06/95و جلسه مورخ  شوراي پژوهشی 29/06/95 مورخ جلسه در تبصره 8 و ماده 5 اصالحی در نظرات اعمال از پس نامه اجراییشیوه این

  .و از این تاریخ اجراي آن ضروري است رسید تصویب بههیأت رئیسه دانشگاه 


