
 

 

  
 يتاوردهادسبا آخرين آنها آشنايي  وپژوهشي و آموزشي اعضاء هيات علمي و دانشجويان دوره دكتري توان ارتقاء  به منظوراين دستور العمل 

د يكند. بايخارج از كشور شركت م يالمللنيش بيده مقاله در همايا چكيبا ارائه مقاله  يات علميباشد. عضو ه يم شانتخصصينه يدر زم يعلم
باشد يمربوطه فرد م يتخصص يهاتهدر رش يالمللنيه بينما يكه دارا ياهيا نشريا خالصه مقاالت و يده آن در مجموعه مقاالت يمقاله و چك

  ده باشد.يدانشگاه رس يپژوهش يد شوراييباشد و به تا يمتقاض ينه تخصصيا كنگره در زميش يد هماينصورت، باير ايچاپ گردد. در غ
  مدارك و شرايط مورد نياز جهت شركت در همايش هاي بين المللي :١ماده

  پذيرش از دبيرخانه همايش هيدييتا ١ -١
  خالصه مقاله ١-٢
  مصوبه شوراي گروه مربوطه ١-٣
اشته دبا عنوان نويسنده اول يا نويسنده مسئول  مربوطه، يتخصص يهامعتبر با وبگاهمقاله يك  يدارابايد حداقل ، بار اول يبرامتقاضي  ١-٤

  .باشد
ش يبعد از شركت در هما JCRك مقاله معتبر يكند الزم است يش ميبار دوم اقدام به شركت در هما يبرا يكه متقاض يدر صورت: ١تبصره 

   چاپ كرده باشد. يقبل
مقاله در  دوشاخه هنر، چاپ  يهاو رشته ياز شاخه علوم انسان يات و معارف اسالميات عرب، الهي، ادبيات فارسيادب يهادر مورد رشته -

و در هيأت  ٩/٩/٩٤(اين تصحيح به پيشنهاد شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  باشد ين قابل قبول ميد وزارتييمورد تأ يپژوهش -يمجالت علم
  مطرح و مصوب گرديده است) ١٤/٩/٩٤مورخ رئيسه محترم دانشگاه 

   الملليهاي بيندانشگاه از متقاضيان شركت در همايشحمايت مالي : ٢ماده 
هاي شركت كمك هزينه ٢٧/٦/١٣٩٨سيستان و بلوچستان مورخ مطابق صورتجلسه اولين نشست عادي از دوره هفتم هيات امناي دانشگاه 
  اعضاي هيات علمي در كنفرانس هاي خارجي به شرح جدول ذيل مي باشد:

  

  سقف مبلغ (ريال)  مقصد سفر خارجي  رديف
  هفتاد ميليون  كشورهاي واقع در آسياي غربي و مركزي  ١

٢  
ر، كره، ويتنام، اندونزي، مالزي، سنگاپوكشورهاي واقع در آسياي شرقي شامل چين، تايوان، ژاپن، 

  و كليه كشورهاي اروپايي و آفريقايي فليپين
  صد ميليون

  صد و سي ميليون  كانادا، استراليا و كشورهاي آمريكايي  ٣
  

 يت بنديول، اوكننديمكه براي نخستين بار در يك همايش خارجي شركت است اولويت با متقاضياني ، در صورت محدوديت اعتبار :٣تبصره 
  كسال گذشته خواهد بود.يدر  يمتقاض يازات پژوهشيامت ين بر مبنايريسا يبرا

لمي اعضا هيات ع و همچنين باشندكنند و داراي موظفي نمياعضاء هيات علمي مامور به خدمت كه حقوقي از دانشگاه دريافت نمي :٤تبصره 
  از بودجه دانشگاه جهت سفرهاي خارجي استفاده كنند. تواننديهستند نم يسربازفرصت مطالعاتي و طرح كه در  ييمامور به تحصيل و آنها

در  يات علميجهت شركت عضو هدر صورت عدم دريافت به موقع ويزا،  ٢٧/٨/٨٧طبق مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  :٥تبصره 
  پرداخت نخواهد بود.هزينه ثبت نام از طرف دانشگاه قابل و ارائه مقاله،  كنفرانس هاي خارجي

  فرايند اجرايي
حداقل تا دو ماه قبل از انجام سفر، كليه مدارك مورد نياز، توسط متقاضي به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در شوراي پژوهشي   -١

  دانشگاه تحويل داده شود.
ن به صورت انام و مشخصات متقاضي، نام دانشگاه سيستان و بلوچست يا در مقاله كامل (در صورت چاپ) خالصه مقاله ود در يبا -٢
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  ستان و بلوچستان دريدانشگاه س  يأت علميه ين نامه شركت اعضاييآ

 همايش هاي بين المللي خارج از كشور
 حوزه معاونت پژوهش و فناوري  



 

 

مورد دانشكده  يپژوهششوراي سپس گروه و د ابتدا توسط ين مورد بايا باشد. ه و موضوع گنگره مرتبطتخصص متقاضي با عنوان مقالد يبا -٣
  ب شود.يقرار گرفته و تصو يبررس

نام دانشگاه سيستان و بلوچستان در ابتدا (آدرس اول) درج شود. د يباشوند، ا موسسات ديگر تدوين ميبتي كه به صورت مشترك در مقاال -٤
  ند از تسهيالت دانشگاه استفاده نمايد.توافقط يك نفر ميت كه در چنين مواردي سا الزم به ذكر

الملل و نامبرده به معاونت اداري مالي، روابط بين نه ،يهز ٠/٠ ٧٠ه با سفر متقاضي و پرداخت دانشگاموافقت شوراي پژوهشي از پس  -٥
  گردد.حراست دانشگاه جهت اقدامات بعدي معرفي مي

  مدارك الزم جهت تسويه حساب:
  )تصوير گذرنامه (صفحات مربوط به مهر خروج از كشور و ورود به كشور مقصد  -١
  همايش گواهي ارائه مقاله در -٢
به  موظفدر غير اينصورت متقاضي  .باشدماه بعد از تاريخ كنفرانس مي مانده) سه يباق ٠/٠ ٣٠افت ي(در حداكثر زمان جهت تسويه حساب -٣

  باشد.يافت شده در رابطه با شركت در كنفرانس ميه مبالغ درياسترداد كل
عالم و شي دانشگاه اموضوع را به حوزه پژوه ديباچنانچه متقاضي به هر دليلي موفق به شركت در كنفرانس و ارائه مقاله نشد،  :٦تبصره 

عاونت مدر غير اينصورت حوزه د. ينماواريز  دانشگاه به حساب معاونت پژوهشيرا روز پس از تاريخ شروع ماموريت مبلغ دريافتي ١٥حداكثر طي 
  نامبرده كسر نمايد. قاز حقو را مبلغدانشگاه ،  ماليو با هماهنگي معاونت اداري د توان يمپژوهشي 

  
در هيأت رئيسه دانشگاه مطرح و  ٢/٣/٩٤در شوراي پژوهشي دانشگاه و در تاريخ  ٢٨/٢/٩٤اين آئين نامه در تاريخ 

 قابل اجرا است. ٢/٣/٩٤مصوب گرديده است و از تاريخ 
 


