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 هاي تخصصي داخل كشورهاي علمي و كارگاهشیوه نامه نحوه شركت و ارائه مقاله در كنفرانس
 

و تبادل نظر و  داخل كشور هاي علميدر كنفرانسدانشگاه علمي  هیأتاعضاي محترم ارائه مقاله تسهیل شركت و به منظور 

شوراي پژوهشي دانشگاه  6/7/95جلسه مورخ  بیست و هشتمین يکصد و  در اين شیوه نامه، هاي علميمندي از آخرين يافتهبهره

 شد.تصويب 

 ضوابط کلی -1ماده 

 علمي و تخصصي متقاضي مرتبط باشد؛بايست با فعالیت مي كنفرانس/ كارگاهموضوع  -1-1

)تشخیص بر عهده شوراي  ارائه نشده باشد علميقبالً در هیچ مجله يا مجمع  ارائه شده در كنفرانسمقاله محتواي  -1-2

 ؛(هاپژوهشي دانشکده

 كتابچه مقاالتدر ( University of Maragheh) مراغه دانشگاهبا نام  ارائه شده در كنفرانس مقاله -1-3

(Proceeding) ؛كنفرانس چاپ شود 

 ؛باشد (Corresponding Author)  مولف مسئولارائه دهنده مقاله،  -1-4

هاي مورد هاي تحقیقاتي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه و يا طرحچنانچه مقاله كامل ارائه شده بر اساس طرح -1-5

اشاره  وضوعبه اين م(Acknowledgment) سپاسگزاري در بخش  بايستميقرارداد خارج از دانشگاه باشد 

 ؛شده باشد

 ؛ثبت شده باشد ISCبايست در پايگاه داخلي مي الملليهاي علمي معتبر اعم از ملي و بینكنفرانس -1-6

تخصصي و داراي كمیته علمي معتبر بوده و در سطح ملي يا  ـ علميبايست ميمورد نظر  كنفرانس/ كارگاه -1-7

 ؛رسیده باشدمديريت پژوهشي دانشگاه و دانشکده گروه، يید للي برگزار شود و اعتبار آن به تاالمبین

بوده پژوهشي وابسته به وزارت علوم مراكز علمي يا ها و يکي از دانشگاهعلمي  كنفرانس/ كارگاهبرگزار كننده  -1-8

  .و كنفرانس داراي دبیرخانه دائمي باشد

 های قابل پرداختهزینه -2ماده 
 

به شرح  به شرط حضور، براي بار اول در طي يک سال با ارائه مقاله و يا كارگاه در كنفرانسهاي شركت هزينه

 زير پرداخت خواهد شد:

o  هزينه ثبت نام  

o  ريال 2.400.000هزينه اسکان تا سقف 

o  به شرح زير:  ريال 2.000.000تا سقف با ارائه بلیط معتبر هزينه اياب و ذهاب 

 

  

 

 

 

 اياب و ذهابمبلغ پرداختي براي  محل برگزاري كنفرانس

 ريال 1.000.000 داخل استان

 ريال 1.500.000 هاي همجواراستان

 ريال 2.000.000 هاساير استان
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هاي )استان روز 2 عالوهبه  )داخل استان( كارگاه /كنفرانسبه تعداد روزهاي برگزاري  العادهفوقبدون  مأموريت :1تبصره

 باشد.مي صدورقابل روز  6، حداكثر تا سقف ها(همجوار و ساير استان

براي بار دوم و به بعد در طي يک سال از محل گرنت متقاضي پرداخت  كنفرانس/ كارگاههاي شركت در هزينه :2تبصره

 .شدخواهد 

 هايهاي علمي و كارگاهدر همايشتحصیالت تکمیلي شركت دانشجويان  بلیط رفت و برگشت و ثبت نام هزينه :3تبصره

 به استثناي هزينه ثبت نام 2ماده سقف مبالغ مندرج در  % 50 حداكثر تااز محل گرنت استاد راهنما  يآموزشي داخل

 .دشخواهد كه كامل پرداخت 

ها جهت بررسي مقاالت دعوت هاي علمي همايشاعضاء كمیتهآن دسته از اعضاي هیات علمي دانشگاه كه به عنوان  :4تبصره 

  نمايند. استفاده نامه آيین اين 1تبصره  مزاياي از توانندمي ،شوندمي

 مرخصيچنانچه عضو هیأت علمي بخواهد عالوه بر موارد قید شده در باال در همايشي شركت نمايد، موظف به اخذ  :5تبصره 

نخواهد  دار هیچگونه مخارجيباشد. در چنین مواردي دانشگاه عهدهالعاده از طريق دانشکده مربوطه ميفوق بدون

 .بود
 

 (ارائه به مدیریت پژوهش و فناوری دانشگاه/کارگاه )شرکت در کنفرانسجهت  نیازمورد  مدارک:  3ماده 

 

 كنفرانس/ كارگاهقبل از شركت در  -3-1

o  داخل كشور كنفرانس/ كارگاهو ارائه مقاله در  شركتفرم درخواست "تکمیل"  

o كنفرانس/ كارگاه فراخوان 

o قطعي مقاله پذيرش 

o  اداري  فرم ماموريتتهیه 

، به مديريت پژوهش و فناوري دانشگاه ارائه يا كارگاه روز كاري قبل از برگزاري كنفرانس 5الزم است مدارک و مستندات فوق حداقل 

 گردد.

 پس از شركت در كنفرانس -3-2

 به انضمام:  داخلي /كارگاهجهت شركت در كنفرانس هاي انجام يافتههزينهتکمیل فرم درخواست  -4-2-1

o اصل رسید پرداخت حق ثبت نام 

o بلیط وسیله نقلیه 

o رسید پرداخت هزينه اسکان 

o فرم ماموريت تايید شده توسط معاونت اداري و مالي 

o كارگاهگواهي شركت در كنفرانس/ 

o  كارگاهكنفرانسكتابچه مقاله چاپ شده در مجموعه/خالصه مقاالت/ 
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 درج مقاالت ارائه شده در كنفرانس در سامانه پژوهشي ژيرو -4-2-2


