
 خارج از کشور دانشگاه علوم پزشکی سبزوار های علمی دستور العمل شرکت در همایش

 1395مصوب تیرماه 

 

 مقدمه

هیات علمی و محققین محترم آموزشی اعضای و به منظور گسترش تبادالت علمی و افزایش توان پژوهشی 

های بین  تسهیالت مقرر در همایشدانشگاه، متقاضیان واجد شرایط این دستورالعمل می توانند با استفاده از 

 نمایند. خارج از کشور شرکت

 

  :1ماده 
هیات علمی، دانشجویان و محققین غیر عضو هیات علمی به شرط احراز سایر شرایط مربوطه در آیین نامه اعضاء 

 یکبار در سال های علمی خارج از کشور و با رعایت مقررات مندرج می توانند از تسهیالت شرکت در همایش

پرداخت  پژوهشگر به هزینه درصد 100  همایش در شرکت های گواهی و مستندات پس از ارائه استفاده نمایند.

 .خواهد شد

 

 مقدار تسهیالت پرداختی کشور مقصد

كشورهاي همسايه، روسيه و هندوستان )تركيه، عراق، سوريه، پاكستان، افغانستان، اكراين، تركمنستان، 

، آذربايجان، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان، قزاقستان، ارمنستان، گرجستان، عربستان، امارات

 ، قطر، كويت، بحرين، لبنان، اردن و ديگر كشورهاي عربي منطقهعمان

 ريال 000/000/20

 ريال 000/000/25 اروپا، آفريقا و ساير كشورهاي آسيايي

 ريال 000/000/30 ژاپن، چين و آفريقاي جنوبيكشورهاي قاره آمريكا، اقيانوسيه، 

 

 

، پیمانی و ضریب کا می توانند از تسهیالت : اعضاء هیات علمی رسمی قطعیاعضاي هيئت علمي -1-1

  ها استفاده نمایند. دانشگاه جهت شرکت در همایش

 مستندات ارائه از بعد 1مشخص شده در جدول  هزینه درصد 50 کا، ضریب مشمول اعضایبرای  -1-1-1

 علوم دانشگاه افیلیشن همراه به نظر مورد مقاله چاپ از بعد مابقی درصد 50 و همایش در شرکت

 .شد خواهد پرداخت سبزوار پزشکی

دستورالعمل می هیات علمی بازنشسته هر دو سال یکبار با لحاظ نمودن کلیه شرایط  یاعضا -1-1-2

  نمایند.های خارج از کشور استفاده  شرکت در همایش توانند از تسهیالت



اعضای هیات بورد تا پایان دوره عضویت در بورد سالی دو بار می توانند از تسهیالت شرکت در  -1-1-3

 .های خارج از کشور استفاده نمایند همایش

پژوهشگر هیات علمی که موفق به اخذ جایزه جشنواره رازی یا خوارزمی گردیده اند و نیز  یاعضا -1-1-4

های خارج از  از تسهیالت شرکت در همایش می توانند برای یکبار تا دو بار در سال برتر دانشگاه

 کشور استفاده نمایند.

 

دوره تحصیلی خود در  در طولپس از تایید شواری پژوهشی دانشگاه  دانشجویانکلیه  :دانشجويان -1-2

صورت وجود اعتبار فقط یکبار می توانند با استفاده از تسهیالت مندرج در این آیین نامه در همایش 

 شرکت نمایند.

 

تعداد دانشجویان  %5تا سقف  PhDدانشجویان دوره های دستیاری تخصصی و فوق تخصصی و  -1-2-1

 واجد شرایط از میان متقاضیان، در همایش شرکت نمایند. انتخاب دانشجویان درسال می توانند

توسط شورای پژوهشی دانشگاه و بر اساس معیارهای اختصاصی خواهد بود. تائیدیه کمیته 

 تحقیقات دانشجوئی از جمله امتیازات محسوب خواهد شد.

 

عضو هیئت علمی شاغل در دانشگاه )دارای حکم  : محققین غیرحققین غیر عضو هیات علمیم -1-2-2

)یا استخدام رسمی یا پیمانی( منوط به تایید هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت 

و در صورت ارائه شورای پژوهشی دانشگاه درصورت تفویض اختیار از سوی هیات امنای دانشگاه( 

اینکه فرد متقاضی مجری یا جزو  بر مشروطمقاله از طرح مصوب پژوهشی یا پایان نامه مصوب 

در صورت اخذ جایزه از جشنواره های رازی یا  هر سه سال یک بار ومجریان اصلی طرح باشد، 

خوارزمی یکبار در سال تا دو سال متوالی می توانند در همایش های خارجی شرکت کنند. عنوان 

یتی باشد. تشخیص این تطابق همایش باید مطابق با رشته تحصیلی یا عنوان پست کاری یا مدیر

 بر عهده شورای پژوهشی دانشگاه است.

 

 
 


