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  بسمه تعالي

  

  دستورالعمل اجرايي ارائه مقاله توسط اعضا هيات علمي دانشگاه بيرجند 

  )بازنگري( معتبر بين المللي خارج از كشور در مجامع

  

  مقدمه 

هاي پژوهشي اعضا هيات علمي دانشگاه بيرجند در مجامع علمي بين المللي به منظور ارائه فعاليت

-اعضاء هيات علمي پيماني و رسمي دانشگاه مي ،دانشگاه بيرجندو بر اساس آئين نامه پژوهانه 

توانند با رعايت شرايط و ضوابط مندرج در اين دستورالعمل در مجامع معتبر علمي بين المللي 

  .دنيامنخارج از كشور كه در اين دستورالعمل به اختصار مجمع ناميده مي شود شركت 

  

  شرايط عمومي مجمع : ماده يك

  .باشد و ترجيحا ادواري سطح آن بين المللي : 1-1

 .داراي كميته علمي باشد : 1-2

 .سابقه شهرت و اعتبار علمي داشته باشد : 1-3

هاي علمي معتبر بين المللي ، مركز تحقيقاتي معتبر و يا انجمنيك دانشگاهبرگزار كننده  : 1-4

 .دنباش

 ،اي گروه آموزشيعهده شور بر تشخيص سطح اعتبار و شهرت علمي مجمع: يك هرتبص

  . پژوهشي دانشگاه مي باشد ياروشتاييد نهايتا  و شوراي پژوهشي دانشكده

  

  هاي مقاله ويژگي: ماده دو

  . مجمع علمي ارائه و چاپ نشده باشد مجله وقبال در هيچ : 2-1

به عنوان محل كار ارائه  "University of Birjand"با عبارت نام دانشگاه بيرجند : 2-2

  .مقاله در آن ذكر شده باشد هدهند

چاپ شود و يا اينكه در يا خالصه در كتاب مجموعه مقاالت مجمع مقاله بصورت كامل : 2-3

  .لوح فشرده مجمع وجود داشته باشد



2 

 

در هر صورت بايد نويسنده اول، عضو هيات علمي يا دانشجوي دانشگاه بيرجند : كيتبصره 

كامل مقاله به زبان مورد تائيد مجمع علمي را به حوزه پژوهشي تسليم ، متن باشد و قبل از اعزام

  .نمايد

براي ارائه مقاالتي كه مستخرج از پايان نامه دانشجو با دو استاد راهنما است، يكي از : ودتبصره 

  .كننداساتيد  راهنما با توافق همديگر در مجمع شركت مي

  

  گردش كار : ماده سه

 يشهوژپ تيرومام تساوخرد مرف ليمكت قيرط زا ار دوخ تساوخرد دفرد متقاضي مي باي: 3-1

 هيارا يشزومآ هورگ هب ،هلاقم يعطق شريذپ ندومن تسويپ و )هاگشناد تياس زا دولناد لباق(

 ،دانشكده يشهوژپ ياروش رد نآ بيوصت زا سپ ،يشزومآ هورگ تقفاوم تروص رد .ديامن

 يشهوژپ تيريدم هب يياهن بيوصت يارب هدكشناد يشهوژپ لوئسم قيرط زا يضاقتم تساوخرد

  .ددرگيم لاسار هاگشناد

حداكثر افرادي كه در يك مجمع علمي خاص به طور همزمان مي توانند از يك : كيتبصره 

ه تشخيص گروه و تاييد شوراي بنفر مي باشند كه تعيين آنها  3گروه آموزشي شركت كنند 

  .پژوهشي دانشكده خواهد بود

 تواند جهت ارايه مقاله در مجامع علمي خارجفرد متقاضي در هر سال يك نوبت مي :ودتبصره 

آيين نامه تخصيص پژوهانه اعضاي  4طبق ماده (از كشور از اعتبار پژوهانه خود استفاده نمايد 

چنانچه فرد براي نوبت دوم در سال متقاضي شركت در مجامع علمي ). هيات علمي دانشگاه

درصد باالتر از ميانگين امتياز پژوهشي  40بايست خارج از كشور باشد امتياز پژوهشي وي مي

  .  ضاي هيات علمي دانشكده باشدكليه اع

و  شود دعوت عمجم هب نوان سخنران كليديكه عضو هيات علمي بع در صورتي: هستبصره 

 پژوهانهرا از اعتبارات خارج از  يو هزينه بليط رفت و برگشتدانشگاه  ،واجد شرايط زير باشد

يط رفت و درصد از هزينه بل 50و چنانچه واجد شرايط مذكور نباشد  پرداخت خواهد نمود

موافقت گروه  در هر صورت. برگشت از اعتبارات خارج از پژوهانه قابل پرداخت خواهد بود

ارايه گواهي پذيرش مقاله فرد متقاضي از مرجع رسمي  آموزشي و شوراي پژوهشي دانشكده و

  . برگزار كننده همايش الزامي است

. ه باشددمايش داراي مقاله بودوره از ادوار قبلي در همان ه يكحداقل در طي  - الف: شرايط

  .سابقه ارايه مقاله به زبان انگليسي در مجامع بين المللي را داشته باشد - ب
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در صورتيكه عضو هيات علمي مايل به شركت دركارگاه تخصصي و يا دوره : راهچتبصره 

 ،دشابروزه كه بدنبال مجمع بين المللي برگزار  2الي  1آموزشي يا دوره علمي كوتاه مدت 

تعداد روزهاي ماموريت حداكثر مطابق با جدول مصوب روزهاي ماموريت ابالغ شده از سوي 

  .دوب دهاوخهيات امناي شمال شرق كشور 

   

  هزينه هاي قابل پرداخت از سوي دانشگاه : ماده چهار

  .خواهد بود تخادرپ لباقاز محل پژوهانه عضو هيات علمي  هاكليه هزينه: 4-1

و موسسات  اههيات امناي دانشگاه 24/10/1393صورتجلسه مورخ  هفتم بر اساس دستور :4-2

، كليه هزينه ها از جمله حق ثبت نام و بليط رفت و برگشت با ارائه آموزش عالي خراسان جنوبي

گواهي حضور در مجمع، گواهي پرداخت حق ثبت نام در مجمع، ارايه صفحه اول ( اسناد مثبته

جمع و تصوير صفحات گذرنامه ممهور به مهر خروج و مقاله چاپ شده در كتابچه مقاالت م

ميليون ريال براي  65و نزديك ميليون ريال براي كشورهاي  35تا سقف مبلغ ) ورود متقاضي

  .از محل پژوهانه عضو هيات علمي پرداخت مي گردد) زيرجدول  قبط( دوركشورهاي 

  

- يات امناي دانشگاهمصوب ه(جدول طبقه بندي كشورها براي پرداخت هزينه سفرهاي خارجي 

  )ها و موسسات آموزش عالي خراسان جنوبي

  كشورهاي دور  كشورهاي نزديك

پاكستان، افغانستان، هندوستان، ازبكستان، 

تاجيكستان، قرقيزستان، قزاقستان، جمهوري 

آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، تركيه، 

سوريه، لبنان، اردن، عراق، كويت، قطر، 

  ت، عمان و يمنبحرين، عربستان، امارا

  ساير كشورها

  

- در صورتيكه متقاضي عليرغم ثبت نام در مجمع نتواند در آن شركت نمايد، چنانچه مقاله: 4-3

  .گرددمجمع به چاپ برسد، فقط حق ثبت نام در مجمع به او پرداخت ميكتابچه اش در 

دو مجمع متوالي باشد  در صورتيكه متقاضي داراي پذيرش ارائه دو مقاله در: كيتبصره 

چنانچه يكي از مقاالت بصورت شفاهي ارائه گردد با موافقت شوراي پژوهشي دانشگاه مشروط 
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بر آنكه تعداد روزهاي ماموريت از سقف مصوب تجاوز نكند، شركت در هر دو مجمع بالمانع 

  . است

ه نياز به اخذ ويزا در كشور ثالث دارند حداكثر تا سقف سه ميليون ريال يي كبراي كشورها: 4-4

  . قابل پرداخت مي باشد 2-4به تشخيص شوراي پژوهشي دانشگاه مازاد بر سقف مندرج در بند 

در تهران درهر ...) اخذ ويزا، تهيه بليط و (به منظور پيگيري امور مربوط به اعزام به مجمع : 4-5

  .وبت و جمعا به ميزان حداكثر شش روز ماموريت پژوهشي صادر خواهد شدمورد حداكثر دو ن

 ،عضو هيات علمي موظف است پس از اتمام ماموريت و بازگشت به دانشگاه بيرجند: 4-6

حداكثر ظرف مدت يكماه با ارائه گزارش علمي از سفر انجام شده، ارائه گواهي پرداخت حق 

يق دانشكده، نسبت به تسويه حساب با دانشگاه اقدام ثبت نام و گواهي شركت در مجمع از طر

  . نمايد

چنانچه مقاله مشترك عضو هيات علمي و دانشجوي تحصيالت تكميلي وي در مجمع  :4-7

پذيرفته شود، دانشجوي مذكور مي تواند با موافقت استاد راهنما جهت ارائه مقاله در مجمع 

ميليون  15هزينه هاي انجام شده توسط دانشجو و تا سقف  % 50در اين صورت . شركت كند

  .راهنما قابل پرداخت استريال از محل پژوهانه استاد 

ملزم به ارائه سخنراني مقاله خود، در  عمجم رعضو هيات علمي شركت كننده د: ود تبصره

در صورت عدم انجام اين مهم، امتياز حاصل از شركت و ارائه مقاله در . باشددانشكده مي

  .شد لحاظ نخواهد هناهوژپمجمع، در مجموع امتيازات نامبرده براي محاسبه 

  

شوراي پژوهشي  8/7/1394 تبصره در جلسه مورخ 9بند و  15ماده و  4اين دستورالعمل در 

بديهي . و از تاريخ تصويب الزم االجرا مي باشدقرار گرفت تصويب مورد بازنگري و دانشگاه 

شوراي پژوهشي دانشگاه قبل از تاريخ مذكور در اين خصوص كان لم يكن است كليه مصوبات 

 .مي باشد


