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 معاونت پژوهش و فناوری

 "آیین نامه استفاده از تسهیالت شرکت در کنگره های خارج از کشور"

WI 

01 

00 

20/05/1398 

 مقدمه: .1

مرکز آموزش عالی علوم به منظور گسترش تبادالت علمی بین المللی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی 

ی بین ه هاو کنگر از تسهیالت مقرر در همایشها، متقاضیان واجد شرایط این دستورالعمل می توانند با استفاده پزشکی وارستگان

 المللی شرکت نمایند.

 

 شرایط استفاده از تسهیالت: .2

 ( با افیلیشین مورد تایید مرکز آموزش عالی علومسخنرانییا  پوستراعضای هیئت علمی دانشگاه که مقاله آنها )به صورت  .2.1

دعوت شده اند در صورت سخنران مدعو یا به عنوان پزشکی وارستگان در کنگره های خارج از کشور پذیرفته شده است 

 احراز شرایط دستورالعمل حاضر می توانند از تسهیالت استفاده کنند.
 

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

 

به هر مقاله تعلق می گیرد و  ارائه مجدد همان مقاله حتی در سال بعد مشمول پرداخت تسهیالت  فقط یک بارتسهیالت  .2.2

 نخواهد شد.
 

دو نفر نمی توانند برای یک مقاله از تسهیالت تسهیالت فقط به عضو هیئت علمی ارائه دهنده مقاله تعلق می گیرد و  .2.3

 استفاده کنند.
 

 پرداخت تسهیالت فقط برای سال جاری است و قابل پرداخت و انتقال به سال بعد نخواهد بود. .2.4

 

پژوهشی مصوب دانشگاه و یا پروژه های دانشجویی مورد  مقاالت پذیرفته شده در کنگره بایستی مستخرج از طرح های .2.5

 تأیید شورای پژوهشی مرکز باشد.
 

ارائه نتایج حاصل از طرح برای هر یك از مجریان یا برای همکاران در صورت موافقت کتبی مجری امکان پذیر  .2.5.1

 .خواهد بود

 

 lectureیا  Oralنباشد، ارائه آن به صورت  کزپروژه تأییدی مردر صورتی که مقاله پذیرفته شده، منتج از طرح مصوب یا  .2.6

 در یك کنگره مالک اعطای تسهیالت خواهد بود .

https://www.varastegan.ac.ir/research-management/affiliation.html
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نبوده اند در صورتی تسهیالت اعطا می گردد که ظرف  پروژهقبال طرح یا  برای مقاالتی که به صورت پوستر ارائه میشوند و .2.7

در یك مجله دارای ایندکس با نام مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان پس از ارائه در همایش، مقاله ارائه شده  سال 1

 . ( جهت چاپ پذیرفته شودEmbase,Medline,SCOPUS or ISIبین الملی )شامل 

 

 کل مبلغ تسهیالت پس از پذیرش مقاله پرداخت خواهد شد. 2،7**** در صورت وجود شرایط بند 

 

، اعطای قبل از ارائه مقاله در همایشس شده در نمایه های بین المللی در صورت چاپ تحقیق در ژورنالهای ایندک .2.8

تسهیالت صورت نخواهد گرفت . تشخیص مصداق تکراری بودن یا جدید بودن تحقیق در موارد خاص بر عهده شورای 

 است. مرکزپژوهشی 
 

(، گرداننده پانل کنگره، Sessions(، پیش جلسات )work Shop(، کارگاه های آموزشی )Coursesشرکت در دوره ها )  .2.9

نه شامل پرداخت هزیعضو پانل کنگره، عضو کمیته علمی کنگره، عضو کمیته داوران کنگره، رئیس جلسه کنگره و ..... 

 نمی شوند.
 

در صورتیکه عضو هیئت علمی شرکت کننده در دوره ها و یا کارگاه های آموزشی، آموخته های خود را تا حداکثر  .2.9.1

از حضور در آنها به صورت دوره های بازآموزی تعریف شده در سامانه آموزش مداوم و یا مرکز آموزش مهارتی و ماه پس  6

با نظر شورای  000/000/20حرفه ای علوم پزشکی وارستگان )مهارتکده وارستگان( ارائه نماید می تواند از تسهیالت تا سقف 

 پژوهشی دانشگاه  استفاده نماید.

 

مبلغ تسهیالت تایید شده از سوی شورای پژوهشی مرکز پس از برگزاری دوره ها  2، 9،1جود شرایط بند **** در صورت و

 قابل پرداخت خواهد شد.

 

فقط روزهای حضور در کنگره به عنوان مأموریت محسوب شده و سایر روزهای عدم حضور در مرکز از مرخصی کسر خواهد   .2.10

 شد.
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 جدول پرداخت تسهیالت: .3

 

 مبلغ پرداختی )ریال( مناطق جغرافیایی ردیف

 سخنران مدعو بدون مقاله سخنرانی با مقاله پوستر با مقاله

کشورهای همسایه )ترکیه ، عراق ، سوریه ، پاکستان ، افغانستان  1

، اکراین ، ترکمنستان ، آذربایجان ، ازبکستان ، تاجیکستان ، 

، گرجستان ، قرقیزستان ، قزاقستان ، ارمنستان آذربایجان،

،  عربستان ، امارات ، عمان ، قطر ، کویت ، بحرین ، لبنان ، اردن

 (و دیگر کشورهای عربی منطقهبحرین، قطر 

000/000/10 000/000/20 000/000/25 

 سایر کشورهای آسیا  2

 کشورهای قاره اروپا 

 کشورهای قاره آفریقا

000/500/12 000/000/25 000/000/30 

 آمریکه و اقیانوسیهکشورهای قاره  3

 ژاپن

000/000/15 000/000/30 000/000/35 

 

در صورت احراز شرایط  .3.1
𝟏

𝟐
 هزینه ها قبل از سفر و مابقی پس از ارائه مستندات بعد از سفر پرداخت خواهد شد.  

 

 


