
 

 

 

 

 

 و ارائه مقاله نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت دستورالعمل

 دانشگاه ت علمی و دانشجویان، غیر هیئت علمیاعضای هیئ 

 مایش های خارج از کشور در ه
 

 يا سخنراني است كه اين امر از طريق ارائه مقاله و پيشرفت هاي علمي كشور ها به نمايش گذاشتن توانمندي ،يكي از شاخص هاي علم سنجي  
 در همايش هاي ساير كشورها محقق مي شود. همچنين سفر به ساير نقاط جهان امكان آشنايي با محققين و همكاري هاي 

 بين المللي را مهيا مي سازد. 
ه هاي خارج از كشور به منظور انعكاس دستاوردهاي علمي با ارائ دانشگاه در همايش نيروي انسانيدانشگاه با پرداخت كمک هزينه از شركت 

 يت مي نمايد. حماطبق دستورالعمل مقاله يا سخنراني 
 

 كمک هزينه سفر:: 1ماده

 ارائه پوستر یا سخنرانی در همایش ها:

  ریال  000/000/30 ..................................... كشورهاي همسايه، حوزه خليج فارس -1-1

 ریال   000/000/50           .........................................................................كشورها  مابقي  -2-1

 

 مقاالت ارائه شدهبرخورداري از كمک هزينه  شاخص كيفي جهت: 2ماده 

بوده  مقاله دهنده به نام فرد صادر شده باشد يا در همايش ارائه  Acceptance Letterافرادي تعلق مي گيرد كه به صرفاً كمک هزينه -الف

 باشد.

متقاضيان استفاده از مزاياي اين دستورالعمل متعهد خواهند بود كه جهت ارائه مقاله مربوطه از ساير تسهيالت دولتي و يا بخش خصوصي  -ب

 استفاده نكرده باشند.

 تعلق خواهد گرفت و ارائه مجدد همان مقاله حتي در سال بعد مشمول اين كمک نخواهند بود.به هر مقاله درسال تسهيالت فقط يک بار  -ج

 

رابطه استخدامي طرح  با استاد و دانشيار استاديار، مربي،شاغل يا بازنشسته در كليه سطوح علمي اعم از  از اعم علمي تهيئ ياعضا :3ماده 

يا  با شركت در همايش هاي خارج كشور و ارائه مقاله شمسي سال هر دريكبار  قطعي رسمي يا و آزمايشي رسمي پيماني، ، قراردادي،Kضريب 
 مي توانند استفاده كنند. دستورالعملاين كمک هزينه قيد شده در از سخنراني 

 پس (علمي پژوهشي تاعضاي هيئ)براي  معاونت بين الملل دانشگاهو ( ت علمي آموزشياعضاي هيئ)براي  بين الملل دانشكده معاونت :5ماده 

 1-1براي رديف  مأموريت دورة طول. نمود دناقدام خواه  از سفر قبل آموزشي مأموريت ابالغ صدور جهت ،Onlineفرم صفحه اول وصول از

 خواهد كنگره پايان از پس دو روز قبل از شروع كنگره و دو روز كشورها 1-2 رديفو براي  كنگرهاز عدیک روز بو  قبل روز یک كشورها

 بود. 

آموزشي محل تحصيل  ره خارج كشور به ترتيب از سوي معاونتت علمي دانشگاه، تاييد حضور در كنگبراي دانشجويان و اعضاي غير هيئ-1-3

 و باالترين مقام محل خدمت صادر مي گردد.

شتي، ردماني تهران دااگشنه علوم زپشکي و خدمات بهدا  
 معاونت نیب الملل دااگشنه

 

 

 



 

 

به منظور استفاده از تسهيالت اعالم شده در اين دستورالعمل  "اين ماده صرفا ت علمي()براي اعضاي هيئ صدور ابالغ ماموريت آموزشي :1 تبصره

 بوده و مزاياي ديگري به آن تعلق نمي گيرد.
 

 به طريق ذيل مي باشد: Onlineتكميل فرم  به منوطكمک هزينه اين دستورالعمل  پرداخت :6ماده 

كه يكي   FormIHCD//http://gsia.tums.ac.ir/enبه آدرس  نيروي انسانيتوانمندسازي بين المللي از طريق زيرسايت مديريت  -الف 

 ورود به منوييا از سايت دانشگاه )منوي تشويق مقاالت/سامانه ارائه مقاالت ...( مديريت هاي معاونت بين الملل دانشگاه مي باشد و از 
 Intl. Congress form ،  ثبتOnline و الكترونيک به صورت  و گزارش ارائه شدهخالصه مقاله  ،همايشمشخصات  و ارسالUpload 

  ،ها فايل

به صورت  ارائه دهنده مقالهو  نام و عنوان كامل دانشگاه با (Affiliation) وابستگي سازماني كه باصرفاً به مقاالتي  كمک هزينهاين  -ب 

 شده باشد، تعلق مي گيرد:ذيل در ارسال خالصه مقاالت به دبيرخانه همايش و در كتاب خالصه مقاالت رعايت 

 Title of Abstract: ... 

 Authors: ………….. 1 

 Department of ................., Tehran University of Medical Sciences2, Tehran, Iran 

 

پس از بازگشت و تكميل فرم  قيد كرده اند Online در فرمشماره آن را كه افراد  بانكي فقط به صورت واريز به حساب كمک هزينه -ج

Online ، .قابل پرداخت است 

 

 الزم االجرا مي باشد. 01/07/97از تاريخ  وتصويب  13/08/97ت رئيسه دانشگاه مورخ اين دستورالعمل در جلسه هيئ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

فرم  Acceptance Letterدر صورتي كه طبق فرمت همايش افراد ديگري به عنوان نويسنده اول نام برده شده اند ولي ارائه دهنده مقاله نبودند، در قسمت  (1

 .نامه از نويسنده اول نسبت به معرفي ارائه دهنده مقاله در همايش، ضروري مي باشدگزارش، قرار دادن 

به عنوان وابستگي سازماني  Tehran, Iran Tehran University of Medical Sciences ,هزينه نام دانشگاه به صورت كاملجهت برخورداري از كمک  (2

(Affiliation) .اولين نويسنده يا ارائه دهنده در خالصه مقاله قيد گردد 

http://gsia.tums.ac.ir/en/IHCD/ndt/8186/International-Congress-Form
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