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و ارتقيا    آنهيا تخصصيي  يزمينه در علمي دستاوردهاي ترينتازه با دانشگاه علمي تهيا اعضاي آشنايي براي

ساير  به آن علمي تهيا اعضاي هايتوانمندي و هنر دانشگاه شناساندن ديگر سوي از و ،سطح كيفي پژوهش

هميايش   در دانشيگاه  علميي  تهيا اعضاي شركت از زير العملٍدستور برابر ،مراكز آموزشي، پژوهشي و هنري

 .شدخواهد پشتيباني نت(ا)گر ويژه اعتبار ينامهآيين يبرپايه معتبرعلميداخلي  هاي

 در همايش شرايط شركت

 .هستنددانشگاه هنر  هيات علمي اعضاي العملدستورافراد مشمول  -١ماده 

 پژوهشي معاونت آموزشي، گروه مدير تاييد به بايد كشوري درون همايش در شركت درخواست -٢ماده 

 .برسد فناوري دانشگاه و پژوهشي معاونت و دانشكده فناوري و

 )شيوراي پژوهشيي  پژوهشيي   حوزه معاونت به تاييد ها بايستير علمي مجامع و همايشاعتبا -٣ماده 

 برسد. (دانشگاه

 علوم استنادي پايگاه در و گرديده برگزار الملليبين و ملي سطح در كه هاييهمايش ٣ - ١ تبصره

بير اسيا     هيا هميايش  اين در كنندگانشركت به و بوده معتبر باشند شده ثبت( ISCاسالم) جهان

 معاونيت  طير   از اعتبيار  يييد تا صيورت  در هيا همايش ساير براي گيرد.مي قلعت هزينهاعتبار ويژه 

 .است پرداخت قابل هادانشگاه، هزينه فناوري و پژوهش

 از پييش  شيش هفتيه   ،هميايش  در شيركت  بيراي  علمي تهيا عضو درخواست كه است الزم - 4 ماده

 همايش در شركت براي ميبايست درخواست .شود داده تحويل آموزشي گروه مدير به همايش برگزاري

 بيراي  همايش فراخوان مستند ي ماموريت،برگه )پيشنويس مدارك و مستندات همراه به كشوري درون

 باشد. ( مقاله پذيرش ينامه همايش، در ارايه براي شده پذيرفته يمقاله يچكيده علمي، يكميته

 توسط پديدآورنده ارائه نشده باشد.هنري و يا علمي  همايشمقاله قبال در هيچ  - 5ماده 

باشد  ارائه مقاله كاملهاي علمي الزاما ارائه بايد به صورت همايش جهت شركت در  -١- 5 تبصره

 عضو به نام (و براي اين منظور تحويل اصل مقاله به همراه گواهي ارائه )به صورت شفائي يا پوستر

الزاميي   الكترونيكيي  ييا  چاپي نوشتار يگونه به «University of Art»هنر  دانشگاه علمي تهيا

 .است

 .هاي كليدي نيز مورد حمايت قرار ميگيرند سخنراني ٢- 5تبصره
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ي كالسيها  برگزاري همانند علمي تهيا عضو هر آموزشي هايمسئوليت انجام براي ريزيبرنامه -6ماده 

 تهييا  عضيو  يعهيده  بير  همايش در زمان شركت براي غيره و نامهپايان يمشاوره و راهنمايي ،جبراني

 .است دانشكده و گروه ييدتا و علمي

 معاونت و دانشكده رئيس ييدتا به همايش به رفتن از پيش كه اداري موريتما يبرگه داشتن - 7ه ماد

 است. الزامي همايش در براي شركت باشد، رسيده دانشگاه فناوري و پژوهشي

 حق ميشود، پرداخت دستورالعمل اين برابر همايش در شركت هايهزينه كه آنجا از -١-7تبصره 

 .شودنمي پرداخت موريتما

با در نظر گرفتن ميزان اعتبار ويژه هييات   هاهمايش در شركت براي پرداخت قابل هايهزينه - 8 ماده

 و ي رفيت هزينيه  و خيوراك  يهزينه اسكان، يهزينه همايش، در نام ثبت يهزينه براي تامينعلمي و 

  .شوندنمي نام پرداخت ثبت در ديركرد هاياست. جريمه برگشت

جهيت  اعتبار وييژه   %٠٣تا سقف اعتبار ويژه محل از سال هر در تواند ميعلمي  تهيا عضو هر -9ماده 

 در هميايش  چنيد  ييا  يي   بيراي  تواند مي مبلغ اين هاي معتبر داخلي هزينه نمايد،ايششركت در هم

 .گردد هزينه مجموع

 مهرماه يكم )از آموزشي سال هر يپايه بر علمي تهيا عضو هر همايش در شركت يسهميه - ١0 ماده

 .شودمحاسبه مي بعد( سال شهريور سي وي  تا سال هر

از اعتبيار   كشوري برون همايش ي  در آموزشي سال ي  در علمي تهيا عضو كه صورتي در -١١ماده 

از بياقي مانيده هميان اعتبيار      كشوري درون ي  همايش در تواندمي سال همان در ،نمايد ويژه استفاده

 .نمايد استفاده

 در شيده  دريافت يهزينهمديريت  با ميتواند آموزشي سال ي  در علمي تهيا عضو -١-١١تبصره 

و دو همايش درون كشوري از اعتبار ويژه هييات علميي خيود اسيتفاده       كشوري برون همايش ي 

 .نمايد

صيرفا هزينيه    ،كندمي شركت مجازي صورتبه  در آن علمي تهيا عضو كه هاييهمايش به - ١٢ ماده

 .مي گيرد تعلقثبت نام 
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 يبرگيه  باييد  كشيوري،  درون هميايش  در شيركت  هزينيه  دريافت براي علمي تهيا عضو هر - ١٣ماده

 اصيل  شيده،  يييد تا ي ماموريتبرگه مدارك شامل: و مستندات با همراه و كرده پر را شركت در همايش

 يمقاليه  چيا   رونوشت همايش، كننده برگزار سوي از مقاله يارايه گواهي واريزي، هايفيش و فاكتور

 يگونيه به هنر دانشگاه نام و علمي تهيا عضو نام بهيا گواهي پذيرش براي چا   همايش شده در ارايه

 روز ٥١ تا مسافرت را بليط همايش و در شركت هايهزينه براي فراخوان مستند الكترونيكي، يا نوشتاري

 .نمايد تحويل آموزشي مدير گروه به سفر انجام از پس دانشگاه( تعطيالت احتساب )بدون كاري

از ايين مزاييا بهيره منيد      شيود  همايش هايي كه مجموعه مقاالت آنها منتشر نميي  -١-١٣تبصره 

 نخواهد شد.

 هياي همايش در شركت براي هنر دانشگاه علمي تهيا عضو هر به ايهزينه گونه هر پرداخت -١4ماده

 تهييا  عضيو  هير  بنيابراين  اسيت.  پذير انجام علمي تهيا عضو همان ويژه اعتبار محل از كشوري، درون

 دريافت را كشوري درون هايهمايش شركت هايهزينه العملدستور اين با برابر ميتواند هنگامي علمي

 «هنير  علمي دانشيگاه  تهيا اعضاي ويژه اعتبار نامهآيين» يپايه بر كافي يويژه اعتبار داراي كه نمايد،

 .باشد

 ٣6/٥٥/79شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  226تبصره در جلسه شماره  6ماده و  ٥1در العملدستوراين 

 .باشدقابل اجرا مي ٣6/٥2/79به تصويب رسيده و با تاييد در جلسه هيات رئيسه دانشگاه مورخ 

 


