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 معاونت پژوهش و فناوری

 "اخلیدآیین نامه استفاده از تسهیالت شرکت در کنگره های "

WI 

02 

WI 02/02  

01/07/1398 

 مقدمه: .1

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی به منظور گسترش تبادالت علمی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی  .1.1

 داخلی یو کنگره ها واجد شرایط این دستورالعمل می توانند با استفاده از تسهیالت مقرر در همایشها، متقاضیان وارستگان

 شرکت نمایند.

 

 شرایط استفاده از تسهیالت: .2

گره در کنشرکت کننده مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان  ، کارکنان و همچنین دانشجویاناعضای هیئت علمی  .2.1

 .احراز شرایط دستورالعمل حاضر می توانند از تسهیالت استفاده کننددر صورت کشور  داخلیهای 

 

 .تعلق می گیرد  در هر سال فقط یک بار به کارکنان و دانشجویان  در سال ، دو باربه اعضای هیئت علمی   تسهیالت .2.2

 

 پرداخت تسهیالت فقط برای سال جاری است و قابل پرداخت و انتقال به سال بعد نخواهد بود. .2.3

 

 اعضای هیئت علمی و کارکنان مرکز در صورت داشتن شرایط زیر می توانند از تسهیالت استفاده نمایند: .2.4

 ارائه مقاله با افیلیشن مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان به صورت سخنرانی یا پوستر  .2.4.1

 حضور به عنوان سخنران مدعو، داور همایش و یا برگزار کننده  پنل یا کارگاه آموزشی .2.4.2

 امور به حضور در همایش از سوی ریاست مرکزم .2.4.3

 

 دانشجویان مرکز در صورت داشتن شرایط زیر می توانند از تسهیالت استفاده نمایند: .2.5

 معاونت دانشجویی فرهنگی و معاونت پژوهشی  از سویکمیته های علمی و فرهنگی دارای تأییدیه عضویت فعال  .2.5.1

  پزشکی وارستگان به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه مقاله با افیلیشن مرکز آموزش عالی علوم .2.5.2

 رتبه های اول تا سوم هر ورودی  .2.5.3

 

 مراجعه کنید. management/affiliation.html-https://www.varastegan.ac.ir/research *** برای دریافت افیلیشن رسمی مرکز به

 

https://www.varastegan.ac.ir/research-management/affiliation.html
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پس از برگزاری  مرکزمبلغ تسهیالت تایید شده از سوی شورای پژوهشی  احراز شرایط دریافت تسهیالت،در صورت  .2.6

 قابل پرداخت خواهد شد. کنگره و همایش ها

 

به عنوان مأموریت  فقط روزهای حضور در کنگرهدر صورت شرکت اعضای هیئت علمی و کارکنان مرکز در کنگره ها،   .2.7

نیز همایش روزهای حضور دانشجویان در  از مرخصی کسر خواهد شد. مرکزمحسوب شده و سایر روزهای عدم حضور در 

 .نمی شودس محسوب البا موافقت آموزش، غیبت در ک

 

ایش در همخود نیست و مرکز در این خصوص تعهدی نمی پذیرد. دانشجویان باید  وارستگانمسئولیت اعزام دانشجویان با  .2.8

 .رفت و برگشت تهیه نموده و برای اسکان اقدام نمایند ط، بلیثبت نام 

 جدول پرداخت تسهیالت: .3

 مبلغ پرداختی )ریال( منطقه برگزاری همایش و کنگره ردیف

 دانشجویان هیئت علمی و کارکناناعضای 

 000/800 000/000/1 داخل مشهد 1

 000/600/1 000/000/2 خارج از مشهد 2

 

 مدارک الزم جهت دریافت تسهیالت: .4

 ارائه گواهی حضور در همایش  .4.1

 و هزینه اسکانهزینه رفت و آمد  ،فیش بانکی یا رسید پرداخت هزینه ثبت نام  .4.2

  همایش پس از شرکت در همایشارائه گزارش مکتوب و کامل از  .4.3

 

 مراجعه کنید. form.html-management/research-https://www.varastegan.ac.ir/research بهبرای دریافت فرم گزارش ***

 

 

 

 

در نظر  مدارک مورد نیازرای ارسال بیک هفته  حداکثران پس از شرکت در همایش ها، مدت زم

معاونت پژوهش و گرفته شده است، بدیهی است در صورت عدم ارائه ی به موقع تمامی مدارک به 

 .انجام نخواهد گرفت مرکز سویپرداخت هزینه ای از  ، فناوری

https://www.varastegan.ac.ir/research-management/research-form.html

