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 و كارگاه هاي تخصصي  علمي كنفرانس هاينامه اجرائي شركت و ارائه مقاله در آئين

 حکيم سبزواريداخل كشور دانشگاه 
***************************************************** 

علمي  کنفرانس هايمقاله در  دانشگاه براي شرکت و ارائهو دانشجويان  کارشناسان رسمي و پيماني و به منظور تشويق اعضاي هيأت علمي

 آيد: هايي از طرف دانشگاه بر اساس شرايط و ضوابط ذيل به عمل ميداخل کشور، مساعدت

 

 ـ شرايط عمومي1ماده 

 مشمول اين آيين نامه مي باشندو دانشجويان  کارشناسان رسمي و پيماني تمام وقت و اعضاي هيأت علميکليه   1-1

برگزار شود و اعتبار آن به المللي بين ملي يا و در سطحبوده  داراي کميته علمي معتبر وعلمي ـ تخصصي بايد مورد نظر  کنفرانس 2ـ1

 دانشكده رسيده باشد. تأييد 

 مقاله مورد نظر قبالً در هيچ مجله يا مجمع علمي ارائه نشده باشد. 3ـ1

 دهنده مقاله باشد.موضوع مجمع و مقاله در تخصص ارائه 4ـ1

 . در کتابچه کنفرانس چاپ شود (Hakim Sabzevari University) حكيم سبزواريا نام دانشگاه مقاله ب 5ـ1
 

  شرايط اختصاصيـ 2ماده 

 هر عضو حداکثر مي تواند دو بار در سال از حمايت مالي دانشگاه برخوردار شود.  2-1

 س علمي شرکت نمايد. مي تواند يك بار در سال بدون ارائه مقاله در کنفرانهيات علمي  هر عضو 2-2

 .مورد نظر به مجموع مولفان تعلق مي گيردهاي براي مقاالتي که داراي بيش از يك نويسنده باشند حمايت 2-3

 

 تسويه حساب:شركت، مدارك مورد نياز و نحوه :  3ماده 

رسال از طريق اتوماسيون اداري به و ا تأييد مدير گروه و رئيس دانشكدهبا  کنفرانس،فرم درخواست شرکت و ارائه مقاله در ل تكمي 3-1

 جهت صدور ماموريت انشايي مديريت پژوهشي دانشگاه

 تحويل حكم ماموريت و تاييد توسط مديريت پژوهشي  3-2

 رسيد ثبت نام، بليط رفت و برگشت، اسكان، صفحه اول مقاله چاپ شده در کتابچه  تحويل مدارك شامل گواهي شرکت،  3-3

هر براي  )با هر تعداد مقاله(ميليون ريال در هر کنفرانس 000/000/4تا سقف  مثبته ا ارائه مداركکليه هزينه هاي فوق ب: 1تبصره 

 قابل پرداخت مي باشد. ريال براي دانشجويان  000/000/1ن و تا سقف شناساهيات علمي و کارعضو

از ميليون ريال  000/000/3تا سقف مه را دارند، نابدون ارائه مقاله قصد شرکت در مجامع موضوع اين آئيناعضاي هيأت علمي که : 2تبصره 

 برخوردار خواهند شد فوق هايحمايت

 

ـ ساير موارد 4ماده   

 باشد. مي تربيت معلم سبزوار دانشگاهشاغل در وقت تمام تنها خاص اعضاي  2 تبصرههاي موضوع ـ حمايت1ـ3
 

 پژوهشي تحويل نمايند.تمام افراد شرکت کننده در کنفرانس مدارك را همزمان به مديريت 


