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  آئین نامه شرکت  اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در
  هاي معتبر داخلی   همایش

  
  شرایط عمومی) الف

  .متقاضی باید عضو هیات علمی یا مدرس تمام وقت شاغل باشد) 1
سی،  پذیرفتن مقاله و یا دعوت نامه از ارائه خالصه مقاله  به زبان فارسی یا انگلی(متقاضی باید داراي مقاله تحقیقاتی پذیرفته شده باشد ) 2

 ).دبیرخانه کنگره الزامی است
 . موافقت مدیر گروه و تایید رییس دانشکده باید ارایه گردد ) 3
 ). فرم پیوست (فرم تکمیل شده مربوط به شرکت متقاضی در کنگره هاي داخل با موافقت مدیر گروه و امضا رییس دانشکده ) 4
 . فقط یک بار در سال با داشتن مقاله می تواند در کنگره هاي داخلی شرکت نمایدهر عضو هیات علمی ) 5

امتیاز از چاپ مقاالت   3 بالمانع است که در یک سال گذشته منتهی به تاریخ درخواست حداقلشرکت براي بار دوم،براي متقاضیانی :  1تبصره
  .کسب نموده باشند

به این افراد ماموریت  بدون . اله باشد فقط یک بار در سال می تواند در کنگره شرکت نمایدچنانچه عضو هیات علمی  فاقد مق: 2تبصره  
 .تسهیالت  بند ج اعطاء می شود

  شرایط پرداخت هزینه ها ) ب
  ارایه گزارش کاملی از کنگره  
  خانه محل برگزاري ارایه الشه هاي بلیط ،  رسید مربوط به پرداخت حق ثبت نام و گواهی شرکت در کنگره از دبیر)  2
  .می شود   پرداخت هزینه سفر به ترتیب اولویت بر مبناي تاریخ درخواست و تکمیل مدارك توسط متقاضیان در صورت وجود اعتبار انجام)  3
  هزینه هاي قابل پرداخت به ترتیب اولویت )ج
  هزینه بلیت رفت و برگشت )  1
  هزینه حق ثبت نام)  2
  هزینه چاپ پوستر تا سقف سیصد هزار ریال )  3
  )روز  5حداکثر (فوق العاده ماموریت روزانه )  4

  . دانشگاه از محل اعتبارات مربوطه پرداخت می شود تحقیقات و فناوري ،  با اعالم رییس دانشکده و تایید معاون 3تا 1مورد :  1تبصره
  .دانشگاه از محل اعتبارات دانشکده پرداخت می شود  فناوري  تحقیقات و مورد چهارم با تایید معاون:  2تبصره

  منبع تامین پرداخت هزینه)د
  پژوهشی  –بودجه پشتیبانی فعالیت هاي آموزشی  -1
  بودجه پژوهشی -2

لذا . مورد تصویب قرار گرفت و از این تاریخ قابل اجرا می باشد 12/2/90این آئین نامه در شوراي پژوهشی دانشگاه مورخ 
  . کلیه آئین نامه هاي  قبلی در این خصوص کان لم یکن تلقی می شود

  


