
  خارجي علمي هاي همايش در شركت نامه آئين

 خارجي با شرايط ذيل همايشهاي علمي در مقرر تسهيالت از استفاده با توانند مي نامه آئين اين مشمول متقاضيان .1

  .نمايند شركت

  .عنوان همايش بايد با رشته تحصيلي، زمينه فعاليت و يا مسئوليت فرد مشمول مرتبط باشد. الف

و يا پايان نامه آخرين   اين دانشگاه) نامه تحقيقاتي مصوب، پايان طرح(تحقيقاتي  فعاليتهاي از منتج بايد مقاله  . ب

در ساير موارد شوراي پژوهشي دانشگاه تصميم   باشدمقطع تحصيلي فرد با آدرس دانشگاه علوم پزشكي كاشات 

  .گيري خواهد نمود

اعطا مي گردد و مقاله ايشان بايد مورد پذيرش همايش ) نيپوستر يا سخنرا(تسهيالت تنها به فرد ارائه كننده مقاله   . ج

به ازاي هر مقاله تنها يك نفر از نويسندگان و تنها يكبار مي تواند از تسهيالت اين آيين نامه استفاده . قرار گرفته باشد

 ..ضمنا مقاله مورد پذيرش نبايد قبال در هيچ كنگره و يا همايشي ارائه شده باشد نمايد

  

  تسهيالت شركت در همايش -2
گذشته حداقل يك مقاله چاپ شده بعنوان  يكسال ميالدياين تسهيالت به اعضاي هيات علمي تعلق مي گيرد كه در   

 و ياMEDLINE(PUBMED) ياISI  پژوهشي با ايندكس –علمي معتبر در مجالت  نويسنده اول يا مسئول

SCOPUS    باشند مجري اصلي و يا مدير اجرايي يك طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه در سال گذشته عالوه بر آن  و. 

  صدور ماموريت بدون فوق العاده. الف

بشرح , ريالي  تا سقف فقط در حد اكونوميك با توجه به كشور مقصد) هواپيما( پرداخت هزينه بليط رفت و برگشت. ب

  .ذيل قابل  پرداخت خواهد بود

همسايه و حوزه خليج كشورهاي  الف
ريال 000/000/10 فارس و هند  

كشورهاي اروپايي، آسيايي ميانه ،  ب
 مالزي، تايلند و شمال آفريقا

 
ريال 000/000/15  

كشورهاي شرق دور شامل ژاپن،  ج
و كشورهاي ... چين، تايوان و 

 شمال آمريكا
ريال 000/000/20  

كشورهاي آمريكاي جنوبي و  د
جنوبي آفريقاي مركزي و 
 واقيانوسيه

ريال 000/000/25  



  

  خارجيبه شركت كنندگان در همايش هاي  پرداخت تسهيالت .3

الزم بذكر است سقف . مي باشد  )معادل ارز رسمي به ريال ( به ازاي هر دالر آمريكا  مبناي محاسبه و پرداخت ارز . الف
ريال  ميليون  30  طبق آيين نامه مربوط خارجيتعيين شده براي تسهيالت اعطائي به شركت كنندگان در همايش هاي 

  .تعيين شده است

 
به سقف  بيست درصدبه ميزان ميالدي در سال گذشته   ISIبا ايندكس و بيشتر  مقاله در صورت چاپ سه  . ب

 . افراد مذكور نيز بايستي نويسنده اول و يا نويسنده مسئول مقاله باشند .اضافه مي گردد  بند الف پرداختي

 
مبلغ  در صورت ارائه به صورت پوستر % 80كل مبلغ در صورت ارائه مقاله به صورت سخنراني و % 100پرداخت   . ج

  .بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور مي باشدبراساس آيين نامه اجرايي مصوب وزارت 

  

و همچنـين پـيش    (Workshops)و يا كارگاههاي آموزشي  (Courses)پرداخت يارانه جهت شركت در دوره ها : تبصره 

همايشها از محل اعتبارات موضوع اين دستورالعمل مجوز قانوني نداشـته و فقـط محققينـي كـه      (Pre-sessions)جلسات 

مي توانند بـا رعايـت آيـين نامـه هـاي      ) صرفاً هر مقاله يك نفر(ند پذيرفته شده ا) شفاهي يا پوستر(جهت ارائه حضوري مقاله 

 . مربوطه از اين تسهيالت بهره مند گردند

 


