
آيين نامه شركت در همايش هاي علمي خارج از كشور 
 8/3/1391مصوبه ششصد وشصت وهفتمين هيات رييسه مورخ

 
 

اين آيين نامه با در نظر داشتن آيين نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جايگاه ويژه دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي در گستره علم و دانش كشور با هدف  تشويق و ترغيب، گسترش تبادالت علمي 

بين المللي و افزايش توان پژوهشي و آموزشي اعضا محترم هيات علمي دانشگاه تدوين گرديده كه با توجه 
به تصويب هيات رييسه دانشگاه قابل اجرا خواهد بود. 

 

- شرايط و چگونگي شركت در همايش: 1ماده 
 روز خواهد بود 10مدت زمان شركت حداكثر  1-1
متقاضيان استفاده از تسهيالت اين آيين نامه در مراكز تابعه از طريق معرفي نامه توسط رياست  2-1

 مركز به معاونت تحقيقات و فن آوري اقدام پذير خواهد بود
- موضوع همايش مي بايست بنا به تشخيص دانشگاه با مسئوليت، فعاليت و تخصص متقاضي مرتبط  1تبصره 

                 باشد 
- متقاضي مي بايست آشنايي كافي به زبان همايش علمي بنا به تشخيص دانشگاه داشته باشد 2تبصره 

 

- تعداد دفعات شركت در همايش:  2ماده 
       اعضا هيات علمي فقط يك بار در سال  1-2
       اعضا هيات علمي كه موفق به اخذ جايزه جشنواره رازي يا خوارزمي گرديده اند مي توانند تا سه               2-2

               سال بعد از اخذ جايزه حداكثر دو بار اعزام گردند
 % سهميه در          10    اعزام دانشجويان برتر ( به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه) تا سقف حداكثر  3-2

              نظر گرفته شده در حوزه معاونت  تحقيقات و فن آوري دانشگاه
     اعضاي هيات علمي بازنشسته دانشگاه با رتبه علمي استادي هر سال يك بار 4-2

 

- مراحل اجرايي شركت در همايش: 3ماده 
 روز اداري قبل از تاريخ اعزام معرفي نامه خود را همراه با مدارك ذيل به 30متقاضي بايد حداقل 

مديريت روابط بين الملل دانشگاه ارسال نمايد الزم به ذكر است به مدارك واصله پس از برگزاري 
كنگره ترتيب اثر داده نخواهد شد 

 
* مدارك الزم قبل از شركت در همايش 

 معرفي نامه از رياست مركز تابعه دانشگاه -1
تصوير پذيرش مقاله ( پذيرش بايد به نام فرد متقاضي همراه با عنوان خالصه مقاله پذيرفته شده نام  -2

 كنگره و تاريخ برگزاري آن باشد.)



 اول فرد متقاضي بايد به نام دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي باشد. Affiliationتبصره : 
 تصوير خالصه مقاله -3
 تصوير آخرين حكم حقوقي  -4
 فرم تكميل شده حراست -5
 

متقاضي بايد پس از برگزاري كنگره نيز مدارك بازگشت خود را ارائه نمايد تا اقدام الزم جهت  2-2
پرداخت تسهيالت صورت گيرد. 

 : افراد اعزامي به همايش مشمول دريافت كمك هزينه جهت ثبت نام در انجمن ها يا خريد منابع 1 تبصره 
علمي در آن سال نمي شوند. 

: پرداخت هزينه هاي شركت در كارگاه هاي آموزشي خارج از كشورمنوط به موافقت و تاييد معاونت 2تبصره 
تحقيقات  و فن آوري دانشگاه بوده كه مي بايست با مسئوليت، فعاليت يا تخصص متقاضي مرتبط باشد.   

 
* مدارك الزم پس از شركت در همايش 

 تصوير گواهي شركت در همايش -1
تصوير خالصه مقاله چاپ شده در همايش  -2
 تكميل فرم گزارش سفر -3
 تكميل فرم حراست -4
 رسيد ثبت نام در كنگره -5
 اصل الشه بليت -6
 تصوير مهر خروج و ورود به كشور در پاسپورت -7
 تصوير مهر ورود و خروج از كشور مقصد با توجه به بليت متقاضي  -8

 

- ميزان پرداخت تسهيالت 4ماده 
      مبناي محاسبه و پرداخت ارز به ازاي هر دالر آمريكا بوده و براساس نرخ روز اعالم شده از 1-4

             طريق بانك مركزي مي باشد.          
         ميزان پرداخت حق ثبت نام به ميزان حداكثر هفتصد دالر مي باشد.2-4
ميزان هزينه پرداختي متقاضيان براي هر روز همايش ( براساس تاريخ شروع و پايان ذكر  3-4

 شده درپذيرش و گواهي شركت) دويست دالر مي باشد.
ميزان هزينه پرداختي زمان بين راهي( زمان رفت و برگشت) براي هر همايش در هر كشور  4-4

 حداكثر دو روز مي باشد.
حداكثر ميزان پرداخت جهت كل هزينه هاي دوره به استثناء هزينه هاي ثبت نام و بليت  5-4

معادل دو هزار دالر مي باشد.              
       هزينه بليت براساس تقسيم بندي زير قابل پرداخت مي باشد.6-4

 ريال 000/000/8-  كشورهاي واقع در قاره آمريكا و اقيانوسيه و كشور ژاپن به ميزان 1   
  ريال000/500/3- كشورهاي همسايه جمهوري اسالمي ايران به ميزان 2   



  ريال000/500/6- ساير كشورها به ميزان 3  
 

- نحوه پرداخت 5ماده 
% مابقي پس از 40%  هزينه ها به اضافه هزينه بليت قبل از سفر در اختيار شركت كنندگان قرار گرفته و 60

تكميل و ارسال مستندات پرداخت خواهد شد. 
الزم به ذكر است چنانچه متقاضي به هر دليلي موفق به شركت در همايش نگردد يا در صورت عدم ارسال يا 

 ماه پس از بازگشت به كشور، دانشگاه مي تواند نسبت به بازگرداندن هزينه هاي 3تكميل مستندات حداكثر 
اوليه پيش پرداخت به عالوه بليت هواپيما با كسر از حقوق افراد اقدام نمايد. 

 به تصويب هيات رييسه دانشگاه رسيده و از 8/3/1391 ماده تدوين گرديده و در تاريخ 5اين آيين نامه در 
تاريخ ابالغ قابل اجرا خواهد بود. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



معيارهاي انتخاب و معرفي اعضا ء هيات علمي جهت دريافت تسهيالت شركت در همايش هاي خارج از 

كشور 

 
 متقاضي : -1

      5 ارائه مقاله به صورت سخنراني داشته باشد         امتياز: 1-1

 5/2 ارائه مقاله به صورت پوسترداشته باشد              امتياز: 2-1

           5  سخنران مدعو باشد                                          امتياز: 3-1  

       3 عضو هيات رئيسه كنگره باشد                            امتياز: 4-1

 2 عضو پانل باشد                                                  امتياز: 5-1

 
 نويسنده خالصه مقاله ارائه شده در همايش  : -2

 5  نويسنده مسئول           امتياز: 1-2

  5 نويسنده اول                  امتياز: 2-2

  2 نويسنده  دوم به بعد      امتياز: 3-2

           

 اعتبار كنگره مورد تقاضاي شركت:  -3

 0  امتياز: كنگره هايي كه براي اولين بار برگزار مي شود  1-3

 1  امتياز: بار برگزار مي شود  2-4 كنگره هايي كه براي2-3

 2  امتياز: بار برگزار مي شود  5 -9 كنگره هايي كه براي3-3

 3  امتياز: بار برگزار مي شود  10-14 كنگره هايي كه براي4-3

 4   امتياز:  بار برگزار مي شود 15-19كنگره هايي كه براي 5-3

 5ز:  امتيا بار برگزار مي شود  19 كنگره هايي كه بيش از 6-3

 

    

مقاله  پذيرفته  شده  حاصل طرح  تحقيقاتي مصوب دانشگاه، مركز  تحقيقات  يا  پايان نامه  دانشجويي  -4

   3امتياز: (مصوب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده) باشد.                                   

 

 

 

           



 چاپ مقاله پذيرفته شده در همايش: -5

  IF     امتيازبر اساس  5امتياز:   )Pubmed و ISI ( الف) در يكي از نمايه هاي تيپ يك

    7حداكثر 

   3ب) براي ساير نمايه ها                                          امتياز: 
 

 تعداد مقاالت چاپ شده متقاضي درمجالت معتبر در يك سال گذشته:- 6

    مجالت معتبر داخلي  1-6

 اول، و نويسنده مسئول و براي امتياز 3 مقاله هر پژوهشي- علمي رتبه داراي مجالت: الف

 ساير براي امتياز 5/1

 اول،  نويسنده  مسئول و  براي امتياز 5/1مقاله  هر ترويجي- علمي مجالت داراي رتبه:  ب

ساير  براي يك امتياز و

      مجالت معتبر انگليسي زبان (داخلي و خارجي) 2-6

چاپ شده (ساير براي امتياز 5/2 اول ، و نويسنده مسئول و براي امتياز 5 مقاله هر  : الف

                                                                   )در نمايه هاي تيپ يك

ساير(چاپ شده  براي امتياز 5/1  و اول ، نويسنده مسئول و  براي امتياز 3مقاله  هر:   ب 

درساير نمايه ها)  

 

 - تعداد مقاالت ارائه شده در كنگره ها در يك سال گذشته متقاضي  :  7

  كنگره هاي داخلي 1-7

 2      الف: به عنوان سخنران             امتياز: 

  5/0 براي نويسنده مسئول يا اول و ساير 1      ب: ارائه پوستر                         امتياز: 

  كنگره هاي خارجي            2-7

 3الف: به عنوان سخنران                  امتياز: 

     75/0 براي نويسنده مسئول يا اول و ساير 5/1ب: ارائه پوستر                              امتياز: 

        

 - تعداد طرحهاي تحقيقاتي متقاضي در دو سال گذشته :8

  امتياز            3 مجري اصلي                                                         به ازاي هر طرح 1-8

  امتياز            1   همكار طرح                                                       به ازاي هر طرح 2-8

  امتياز            3 مجري طر ح مشترك با خارج از دانشگاه             به ازاي هر طرح 3-8

 جذب بودجه طرح از منابع خارج از دانشگاه         به ازاي هر ده ميليون ريال يك امتياز    4-8



   

% و براي نفردوم 60 درصورتي كه تعداد مجريان طرح بيش از يك نفر باشد براي نفراول   :1تبصره 

%. براي بيش از دو نفر امتياز به نسبت مساوي بين افراد تقسيم مي گردد.  40

% امتياز مجري اصلي را دريافت مي كند.   80 سرپرست طرح :2تبصره

 

 چاپ كتاب توسط متقاضي در سه سال گذشته : -9

  5  تاليف                                  امتياز:1-9

 3  تدوين و گردآوري              امتياز:2-9

   2  ترجمه                               امتياز:3-9

 ناشر كتاب مي بايست مراكز علمي يا دانشگاهي باشد :1تبصره

: اگر كتاب منتشره به عنوان  مرجع مصوب كميته انتشارات دانشگاه يا انجمن هاي بين 2تبصره 

 امتياز اضافه مي شود. 5المللي باشد 

 امتياز اضافه مي شود.     5كتاب برگزيده جشنواره ها  باشد  اگر :3تبصره

 

 متقاضي درطول دو سال گذشته برگزيده جشنواره هاي ذيل باشد :  -10

 5   جشنواره رازي                      امتياز:1-10

   4 جشنواره خوارزمي                امتياز: 2-10

 4   جشنواره پژوهشي               امتياز:3-10

 2    جشنواره آموزشي               امتياز:4-10

 

- دريافت تشويق نامه توسط متقاضي به دليل ارتقاء فرآيند هاي علمي يا اجرايي دانشگاه دريك سال 11

 گذشته :

 5  رئيس دانشگاه                      امتياز: 1-11

 4  معاونين دانشگاه                   امتياز:2-11

 2  رئيس دانشكده يا مركز        امتياز:3-11

4-11 EDC:2  در جهت يا ارتقاء فرآيند هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه  امتياز 

 

 

 - برگزاري همايش يا كارگاه آموزشي توسط متقاضي در يك سال گذشته :12

  5 دبير علمي همايش يا كارگاه آموزشي بين المللي            امتياز: 12- 1



 3  دبير علمي همايش يا كارگاه آموزشي داخلي                  امتياز: 2-12

  3  دبير اجرائي همايش يا كارگاه آموزشي بين المللي        امتياز: 3-12

 2  دبيراجرائي همايش يا كارگاه آموزشي داخلي                امتياز: 4-12

  شركت فعال در اجراي جشنواره، كنگره و كارگاه هاي آموزشي با تأييد معاون تحقيقات و 5-12

 2فن آوري دانشگاه               امتياز: 

 

با تأييد معاون تحقيقات و فن  - راه اندازي يا تجهيز يا مدرن سازي آزمايشگاه آموزشي يا تحقيقاتي13

 5امتياز:              حداكثردانشگاه    توسط متقاضي در سه سال گذشته: آوري

 

دانشگاه توسط متقاضي در سه سال  - راه اندازي مركز تحقيقات با تأييد معاون تحقيقات و فن آوري14

  5امتياز: حداكثر            :گذشته

 


