دستورالعمل نحوه شرکت در کنگره ها و سمینارهای علمی داخل کشور
همایش و سمینارهای علمی بستر مناسبی را برای نشر و ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی فراهم می سازد و سبب گسترش
تبادالت علمی و محققان می گردد .متقاضیان واجد شرایط این آئین نامه می توانند با استفاده از تسهیالت مقرر،در کنگره ها
وسمینار های علمی داخل کشور شرکت نمایند.
ماده يك :افراد مشمول
اعضای هیأت علمی (اعم از رسمی ،پیمانی ،ضریب  ،Kتعهد خدمت و سرباز هیأت علمی) ،کارشناسان و پرسنل دانشکده ( اعم
از رسمی ،پیمانی ،قراردادی و طرحی) و همچنین دانشجویان مقاطع مختلف مشغول به تحصیل دانشکده مشمول این آیین
نامه می شوند.
ماده دو :شرايط الزم جهت استفاده از تسهیالت اين آيین نامه
 -1مشمولین درصورتی از تسهیالت آیین نامه بهرمند می شوند که نویسنده یا یکی از نویسندگان مقاله باشند و مقاله ایشان
مورد پذیرش همایش قرار گرفته باشد( .اعم از سخنرانی یا پوستر)
 -2اعضاء مشمول این آییننامه الزم است در مقاله خود نام و آدرس وابستگی سازمانی ( )Affiliationکامل دانشکده را
بصورت "دانشکده علوم پزشکی بهبهان ،بهبهان ،ایران ".به فارسی یا به صورت "Behbahan Faculty of
" Medical Sciences, Behbahan, Iran.به انگلیسی قید نمایند.
 -3تاییدیه بالمانع بودن شرکت فرد در همایش  :برای اعضاء هیأت علمی تایید مدیر گروه مربوطه یا رئیس دانشکده ،برای
پرسنل تایید رئیس واحد یا معاون مربوطه و برای دانشجویان تایید مدیر گروه و رئیس دانشکده الزم است .تاییدیه معاونت
توسعه آموزش و پژوهش برای تمامی افراد مشمول الزامی می باشد.
 -4به ازاء هر مقاله تنها نویسنده مسئول ( ارائه دهنده مقاله ) می تواند از تسهیالت این آیین نامه استفاده نماید.
تبصره  :1در صورت انصراف نویسنده مسئول ،تنها یکی دیگر از سایر نویسندگان مقاله متقاضی شرکت در همایش که از افراد
مشمول آییننامه باشد ،می تواند از تسهیالت این آیین نامه استفاده نماید.

 -5حداکثر تعداد دفعات استفاده از تسهیالت این آیین نامه برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان بدون محدودیت و سایر
افراد یکبار در سال است.
 -6به مشمولین این آیین نامه پس از ارائه مستندات مندرج در ماده چهار ،عالوه بر کمک هزینه ثبت نام و چاپ پوستر ،مبلغ
دو میلیون ریال کمک هزینه رفت و برگشت به همایش تعلق میگیرد.
تبصره  :1به ازاء هر مقاله پذیرفته شده در همایشهای نمایه شده در پایگاه  ISIو  ،Scopusمبلغ چهار میلیون ریال به
عنوان تشویقی تعلق میگیرد.

تبصره  :2کمک هزینه ثبت نام تا سقف یک میلیون و پانصد هزا ر ریال برای همایش های ملی و تا سقف دو میلیون و پانصد
هزار ریال برای همایش های بین المللی قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره  :3هزینه چاپ پوستر تا سقف پانصد هزار ریال قابل پرداخت خواهد بود.
 -7اعضاء کمیته علمی همایش ها و همچنین افرادی که به عنوان سخنران کلیدی /مدعو یا عضو پانل علمی همایش دعوت
شده اند بدون ارائه مقاله میتوانند از این تسهیالت استفاده نمایند .
 -8به اعضای هیأت علمی به عنوان سخنران مدعو در پانل علمی در همایشهای ملی مبلغ یک میلیون ریال و در همایشهای
بینالمللی دو میلیون ریال به عنوان تشویقی تعلق میگیرد.
 -9به اعضای هیأت علمی بازنشسته این دانشکده به شرط رعایت تمام مفاد این آیین نامه کمک هزینه مسافرت و ثبت نام در
کنگره یکبار در سال قابل پرداخت است.
ماده سه :مدارك الزم جهت صدور مجوز
 . 1خالصه مقاله و نامه پذیرش آن از سوی همایش
 . 2حکم یا ابالغ رسمی برای اعضای کمیته علمی
 . 3دعوتنامه رسمی برای سخنرانی یا شرکت در پانل علمی همایش
 . ۴موافقت نامه کتبی با شرکت فرد متقاضی در همایش بر اساس بند  4ماده دو .
ماده چهارم :مستندات الزم پس از شرکت در همايش
 . 1گواهی شرکت در همایش
 .2گواهی ارائه سخنرانی یا پوستر
 .3اصل فیش بانکی یا نامه پرداخت حق ثبت نام
 .۴اصل بلیت رفت و برگشت
 .5اصل فاکتور هزینه چاپ پوستر یا بنر
مدارك و گزارش سفر بایستی حداکثر دو هفته پس از تاریخ گردهمایی تحویل دفتر معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی
فرهنگی گردد.
ماده پنجم :مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی نشده به عهده معاونت آموزش،
تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی بهبهان می باشد.

این آییننامه در پنج ماده و چهار تبصره تنظیم گردید و در جلسه شورای پژوهشی مورخ  1331/11/11به
تصویب شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی بهبهان رسید ،از این تاریخ به بعد الزم االجرا بوده و تمامی
مقررات قبلی در این خصوص ملغی میباشند.

