دستورالعمل حمايت از سفرعلمي اعضاي هيأتعلمي
براي ارايه مقاله در خارج از کشور
مقدمه:
به منظور گسترش تبادالت علمي بي المللي  ،افيااش
ه أتعلم

و همچن

تيوا و ارتقيا طي ک ف ي پژوهشي و مموشيي اعييا

انتقال مخرش شافتهها علم  ،اعيا ه أتعلم دانشگاه امام صادق عل هالسيمم مي توانني بيا

يراشط و ضوابط من رج در اش دطتورالعمل جهت اراشه مقاله در گردهماش ها علم ب المللي يرفت نماشن .
در اش دطتورالعمل ،دانشگاه امام صادق عل هالسمم " ،دانشگاه" و هر نوع هماش  ،فن رانس ،طم نار ،فنگره و نظياشر م ،
"هماش " نام ه م يود.
مادهي  : 1شرايط شرکت
در صورت فراهم بود يراشط ششر متقاض م توان شک بار در طال در هماش

علم ب الملل يرفت فن :

 .1-1دايت دعوتنامه مبن بر پذشرش چک ة مقاله و اراشه مقاله
 .2-1دارا بود يناطنامه پژوهش به روشي ه رو پاشگاه الکترون ک دانشگاه
 .3-1موضوع مقاله در ارتباط با طرح پژوهش مصوب شا در راطتا اولوشتها پژوهش دانشگاه باي .
 .4-1ميناش فاف به شبا هماش
 .5-1موضوع هماش

علم مورد درخواطت بنا به تشخ ص دانشک ه /مرفا /بخ

م باشست بنا به تشخ ص دانشک ه /مرفا /بخ

 .6-1مقاله در ه چ هماش

با فعال ت شا تخصص متقاض مرتبط باي .

علم  -ب الملل خارج اش فشور توطط نوشسن ه شا نوشسن گا مقاله اراشه نش ه باي .

 .7-1تصرشک نام ونشان دانشگاه در مشخصات نوشسن ة مقاله و برگ درخواطت رطم هماش  ،الاام اطت.
 .8-1اراشه اطمعات اش طو متقاض درباره هماش

مانن ط ک برگاار (جهان  /من قها ) ،طابقه برگياار  ،نويوه

پذشرش مقاالت (با داور شا ب و داور ) ،و برنامه اجراش هماش  ،دانشگاه شا غ ر دانشيگاه  ،خي مات اراشيه
ي ه توطط هماش .
تبصره -1تشخ ص بن ( )3-1به عه ة يورا پژوهش دانشگاه اطت .يورا پژوهش م توان در اجرا بن ها اش
ماده و اعتبارطنج

هماش

و مقاله اش نظرات فاريناط و تخصص گروهها مموشي اطت اده نماش .

تبصره2ي حماشت اش يرفت متقاض در هماش

دوم به بع مستلام رعاشت موارد ششر اطت:

الف) اراشه مقاله در دانشگاه در صورت تقاضا اش يرفتفنن ه.
ب) تسوشه حساب در قالب فاربرگ يماره ( 2ح افثر تا شک ماه فار )
ج) پذشرش شا انتشار مقاله حاصل اش يرفت در هماش

(چياپ شيا الکترون کي ) شيا نشيرشات دارا اعتبيار

وشارت علوم شا نشرشات معتبر ب الملل به تأش معاونت پژوهش دانشگاه (ح افثر تا شک طال).
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مادهي  : 2اولويتها
درصورت تقاضا هماما چن ن ر و مو ودشت اعتبار ،دارن گا امت اشات ششر به ترت ب در اولوشت ط ر قرار
دارن :
 -1موضوع مقاله پذشرفته ي ه در اولوشت اول پژوهش دانشگاه باي .
 -2تع اد مقاالت علم پژوهش و علم تروشج اش شما مخرش حيور در هماش هيا خيارج اش طير
دانشگاه.
 -3تقاضا برا بار اول جهت اطت اده اش حماشت ط رها.
 -4فسب رتبه اول تا طوم پژوهش در دانشگاه ط دوطال قبل اش تقاضا.
 -5دايت امت اش پژوهش باالتر بر اطاس ج اول پژوهش مخرش ترف ع صورت گرفته.
مادهي  :3مراحل اجرايي
 .1-3متقاض باشست ح اقل دوماه قبل اش هماش شک نسخه اش درخواطت خود م ابق فاربرگ يماره  1را به
معاو پژوهش دانشک ه ،رئ س مرفا /بخ برا طرح در يورا دانشک ه /مرفا /بخ اراشه نماش .
 .2-3رش س دانشک ه /مرفا  /بخ درخواطت عيو ه أتعلم را با رعاشت م اد مياده  1بيه هميراه مي ار
مربوط اش جمله برگ تقاضا يرفت در هماش  ،چک ه مقاله ارطال  ،دعوتنامه معتبر ،اطمعات هماش
و صورتجلسه يورا دانشک ه مبن بر تأش درخواطت و موافقت با يرفت متقاض  ،ح اقل 33روش قبل
اش تارشخ يروع هماش (غ ر اش اشام تع مت) به دب رخانه يورا پژوهش دانشگاه ارطال نماش .
تبصره  :1درصورت ع م اعمم نت جه بررط دانشيک ه در موعي مقيرر ( 33روش) بنيا بيه درخواطيت فتبي متقاضي ،
دب رخانه يورا پژوهش ضم اعمم به دانشک ه ،موضوع درخواطت را در دطتور فار يورا پژوهشي
قرار خواه داد.
تبصره  :2چنانچه فرد در هما طال اش فرصت م العات اطت اده فن  ،نم توان اش طهم ه يرفت در هماش اطت اده
فن .
تبصره  :3درصورت امکا اصل مقاله ن ا قبل اش ط ر به دب رخانه يورا پژوهش اراشه خواه ي .
 .3-3يورا پژوهش درخواطت متقاض و نظر يورا دانشک ه /مرفا /بخ را ميورد بررطي قيرار داده و
درصورت تصوشب ط ر ،م اا و نووه حماشت اش متقاض طبق ضوابط دانشيگاه و بيا نظير فاريناطي
اداره همکار ها علم و ب الملل تع م يود.
مادهي  :4تأمين هزينهها
 .1-4م اا ارش تخص ص برا ثبتنام و اقامت و ن ا هاشنهها رشال در ح ود بخ نامهها مصيوب وشارت
علوم ،توق قات و فناور تع

م گردد.

 .2-4چنانچه متقاض  ،پرداخت هاشنه ثبتنام يرفت در گردهماش را با تياخ ر انجيام دهي  ،هاشنيه جرشميه و
دشرفرد بر عه ه خود متقاض خواه بود.
 .3-4هاشنهها درخواطت حسب مورد و بنا به پ شنهاد دانشک ه و با اراشه اطناد مثبته ،با در نظر گيرفت اصيل
صرفهجوش در معاونت پژوهش دانشگاه مورد بررط قرار گرفته و پس اش تاش معاو پژوهش دانشگاه
تأم

خواه ي .

تبصره 1 :1در موارد فه امکا اراشه اصل مقاله به يورا پژوهش قبل اش ط ر وجود ن ايته بايي و صيرفاچ چک ي ه
اراشه ي ه باي  ،هاشنهها موضوع اش دطتورالعمل ،ابت ا به يکل قرض با درشافت ضمانت به متقاض پرداخيت و
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پس اش باشگشت اش ط ر تسوشه خواه ي  .بنابراش در مورد افراد فه بنا به هر علتي حيورييا توقيق ن افيت،
هاشنهها مسترد م گردد.
تبصره -2چنانچه مقاله پذشرفته ي ه دارا نوشسن گا متع د باي  ،فقط هاشنهها اعاام شک ن ر اش نوشسن گا با توافق
و در غ ر اشنصورت برا يخص اراشهدهن ه قابل پرداخت م باي .
مادهي  : 5ساير ضوابط و شرايط
 .1-5متقاض موظف اطت در صورت موافقت دانشگاه با درخواطت و  ،شک طخنران علمي پيس اش انجيام
ط ر در ط ک دانشگاه با حيور معاو پژوهش دانشک ه شا نماشن ه و اراشه نماش .
تبصره -1معاونت پژوهش دانشک ه موظف به برگاار جلسه م باي .
 .2-5متقاض باش گاارش علم ط ر (يرفت در هماش ) به معاونت پژوهش دانشک ه و دانشگاه و همچن
م ار

الشم برا تسوشه حساب را بر اطاس فاربرگ يماره ،2ح افثر شک ماه پس اش باشگشت اش هماش

به دب رخانه پژوهش تووشل نماش .
 .3-5فاربرگها يماره  1و  2مرتبط با م ياد اشي دطيتورالعمل و منييم بيه م اطيت و گيردش فيار ادار
منوصرا" اش طرشق منها انجام م گ رد.
 .4-5اداره همکار ها علم و ب الملل مسؤول اجرا اش دطتورالعمل در دانشگاه بوده و معاو پژوهشي
دانشگاه بر حس اجرا م نظارت خواه دايت.
مادهي  : 6اش دطتورالعمل در 6ماده 8 ،تبصره و  23بن در جلسة يماره  193مورخ  1385/8 /9يورا پژوهشي بيه
تصوشب رط ه و اش تارشخ شادي ه الشماالجرا اطت.
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