دستورالعمل شرکت در کنفرانسهای خارج از کشور اعضای هیات علمی
مصوب 7931/5/71

ماده  -1درخواست شرکت اعضای هیات علمی در مجامع بین المللی خارج از کشور به صورت فرم درخواست (درسایت اداره
پژوهش موجود است ( و از طریق دانشکده مربوطه و با تایید ریاست دانشکده مربوطه به اداره پژوهش ارجاع می شود .پس از
وصول درخواست به اداره پژوهش ،اعتبار کنفرانس توسط مدیر پژوهشی بررسی شده و در صورت تایید موارد و بالمانع بودن
شرکت عضو هیات علمی در کنفرانس خارج از کشور ،درخواست به معاونت پژوهش و فناوری ارجاع می شود .درصورت تایید
ایشان فایلهای الکترونیکی مورد نیاز از همکار عضو هیات علمی اخذ شده و در سامانه همکاریهای بین الملل جهت صدور نامه
های معرفی به سفارت کشور مقصد و بانک ،جهت اخذ ارز دولتی ،ثبت می شود.
درصورت عدم تایید درخواست توسط مدیر پژوهش و یا معاونت پژوهش و فناوری موضوع جهت بررسی بیشتر به شورای
پژوهشی دانشگاه ارجاع شده و تصمیم شورا قابل اجرا خواهد بود.
اعضای هیات علمی دانشگاه می توانند با ارایه مقاله بصورت شفاهی یا پوستر با رعایت مقررات مربوطه یک بار در سال در
کنفرانس های خارجی شرکت نمایند.
ماده  -2سقف پرداخت هزینه برای کشورهای مختلف به شرح زیر می باشد:
نام کشور

مبلغ (به یورو)

کشورهای امریکای جنوبی ،امریکای شمالی ،استرالیا و نیوزیلند

0022

کشورهای ژاپن ،کره جنوبی و کشور افریقای جنوبی

0022

کشورهای اروپای غربی

0222

کشورهای اروپای شرقی ،یونان ،چین ،مالزی ،سنگاپور ،تایلند ،تایوان و کشورهای قاره افریقا

0022

کشورهای حاشیه خلیج فارس ،اوکراین ،جمهوری های تازه استقالل یافته شوروی سابق ،ترکیه،
قبرس ،عربستان ،لبنان ،هند ،پاکستان و مراکش

0002

تبصره  -1برای مقاالتی که ارایه آنها به صورت پوستر است ،هم  100درصد مبالغ هزینه ها پرداخت خواهد شد.
تبصره  -2شرکت در کنفرانس برای دفعات بعدی) در سالهای بعد ( منوط به چاپ مقاله در مجالت معتبر فهرست JCR
میباشد .متقاضی شرکت در کنفرانس لزوما باید نویسنده مسئول مقاله ارایه شده به اداره پژوهش باشد.
تبصره  -3در صورتیکه عضو هیات علمی به دلیل عدم اخذ ویزا و یا سایر عوامل غیرمترقبه امکان حضور در کنفرانس را نداشته
باشد هزینه های مربوط به ثبت نام ،ابطال بلیط و سایر هزینه های مربوط به اخذ ویزا قابل پرداخت می باشد.
تبصره  -4بعد از شرکت عضو هیات علمی با ارایه مقاله به صورت پوستر ،شرکت مجدد همان عضو هیات علمی در کنفرانس
بعدی فقط به صورت ارایه شفاهی امکان پذیر خواهد بود.
این دستورالعمل در  0ماده و  4تبصره در جلسه مورخ  0031/0/01به تصویب هیات امنای دانشگاه صنعتی سهند رسید و از
اول سال  1397قابل اجرا می باشد.

