
  
دستورالعمل شرکت اعضاي هیات علمی، کارشناسان آموزشی و دانشجویان تحصیالت 

  تکمیلی دانشگاه بیرجند در همایش هاي معتبر علمی داخلی
  

  ایش م) ویژگیهاي ه1ماده 
  داراي کمیته علمی باشد 1- 1
اهها یا موسسات توسط حداقل یکی از انجمن هاي علمی کشور و یا با مشارکت یکی از دانشگ 2- 1

 علمی پژوهشی معتبر داخلی برگزار شود.
 ادواري باشد 3- 1

به تشخیص معاونت پژوهشی  2- 1و  1- 1تبصره : همایشهاي غیر ادواري و منطقه اي با داشتن شرایط بند 
  خواهد بود.

  ) شرایط شرکت در همایش  2ماده 
  یش را ارائه نماید.در همامقاله مبنی بر ارائه  متقاضی باید پذیرش قطعی و معتبر 1- 2
هر عضو هیات علمی (پیمانی و رسمی) یا کارشناس آموزشی (پیمانی و رسمی) می تواند با تایید گروه  2- 2

و دانشکده مربوط ، با ارائه مقاله در همایش هاي مذکور با دریافت ماموریت با فوق ا لعاده و هزینه ثبت 
  شرکت نماید. و بلیط رفت و برگشت نام
  استفاده کنند. 2- 2آموزشی فقط دوبار در سال می توانند از مفاد بند  انکارشناس - 1تبصره 
اعضاي هیات علمی با تایید گروه و دانشکده مربوط، فقط یک نوبت در سال می توانند بدون ارائه  -2تبصره 

در همایش هاي وهزینه ثبت نام)  بلیط رفت و برگشتمقاله با دریافت ماموریت بدون فوق العاده (با 
  مرتبط با تخصص خود شرکت نمایند. 

  باید نام دانشگاه بیرجند به عنوان محل خدمت متقاضی در مقاله قید شده باشد. 3- 2
  مقاله نباید قبال در هیچ یک از همایش هاي داخلی یا خارجی ارائه شده باشد 4- 2
ش به چاپ برسد و یا در لوح فشرده مقاله کامل یا خالصه مقاله باید در کتاب مجموعه مقاالت همای 5- 2

  مربوط به همایش وجود داشته باشد.
به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري می توانند با درخواست کتبی و پس از تایید استاد راهنما،  6- 2

نوبت در طول دوران تحصیلی خود جهت ارائه مقاله درهمایش هاي داخلی شرکت و چهار دو ترتیب 



میلیون ریال براي هر نوبت از محل  به تشخیص استاد راهنما تا سقف دواي مربوط نمایند. هزینه ه
  پژوهانه استاد راهنما قابل پرداخت است . 

تعداد روزهاي ماموریت براي شرکت در هر همایش به تعداد روزهاي کنفرانس بعالوه حداکثر دو روز  7- 2
   خواهد بود.

  محل هزینه ها )  3ماده 
ربوط، اعم از حق ماموریت، هزینه رفت و برگشت، هزینه ثبت نام براي عضو هیات علمی کلیه هزینه هاي م

و دانشجوي مربوط، از محل پژوهانه پرداخت می گردد. در خصوص کارشناسان ، هزینه هاي فوق از 
  بودجه حوزه پژوهشی تامین خواهد شد.

به تصویب رسید و از تاریخ  18/11/90تبصره  در شوراي پژوهشی  3بند و10ماده و 3این دستورالعمل در 
  شوراي پژوهشی دانشگاه می باشد. 13/2/84تصویب الزم االجرا و جایگزین دستورالعمل مصوب 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


