
 آييه وامه شرکت اعضاي هيأت علمي  داوشگاه سيستان و بلوچستان در

 همايش هاي بيه المللي خارج از کشور

 
ثب آذطيي آًْب آضٌبيي  ٍپژٍّطي ٍ آهَظضي اػضبء ّيبت ػلوي ٍ زاًطجَيبى زٍضُ زوتطي تَاى اضتمبء  ثِ هٌظَضايي زستَض الؼول 

هي ثبضس. ػضَ ّيبت ػلوي ثب اضائِ همبلِ يب چىيسُ همبلِ زض ّوبيص ثيي الوللي ذبضج  ترصصي ضبىزستبٍضزّبي ػلوي زض ظهيٌِ 
اظ وطَض ضطوت هي وٌس. ثبيس همبلِ ٍ چىيسُ آى زض هجوَػِ همبالت يب ذالصِ همبالت ٍ يب ًططيِ اي وِ زاضاي ًوبيِ ثيي الوللي 

هتمبضي ، ثبيس ّوبيص يب وٌگطُ زض ظهيٌِ ترصصيثبضس چبح گطزز. زض غيط ايٌصَضتزض ضضتِ ّبي ترصصي هطثَعِ فطز هي
 ثبضس ٍ ثِ تبييس ضَضاي پژٍّطي زاًطگبُ ضسيسُ ثبضس.

 هساضن ٍ ضطايظ هَضز ًيبظ جْت ضطوت زض ّوبيص ّبي ثيي الوللي :1ماده

 پصيطش اظ زثيطذبًِ ّوبيص تبييسيِ 1 -1
 ذالصِ همبلِ 2-1
 هصَثِ ضَضاي گطٍُ هطثَعِ 3-1
ثب ػٌَاى ًَيسٌسُ اٍل يب ًَيسٌسُ  ي هطثَعِ،ترصص يهؼتجط ثب ٍثگبُ ّبهمبلِ يه زاضاي ثبيس حسالل ض اٍل ، ثطاي ثبهتمبضي  4-1

 .ثبضسزاضتِ هسئَل 

ثؼس اظ  JCRه همبلِ هؼتجط يوٌس الظم است  يص هيثبض زٍم السام ثِ ضطوت زض ّوب يثطا يوِ هتمبض يزض صَضت: 1تبصره 

  چبح وطزُ ثبضس. يص لجليضطوت زض ّوب

زض هَضز ضضتِ ّبي ازثيبت فبضسي، ازثيبت ػطة، الْيبت ٍ هؼبضف اسالهي اظ ضبذِ ػلَم اًسبًي ٍ ضضتِ ّبي ضبذِ  -
)ايي تصحيح ثِ پيطٌْبز  پژٍّطي هَضز تأييس ٍظاضتيي لبثل لجَل هي ثبضس –ٌّط، چبح زٍ همبلِ زض هجالت ػلوي 

هغطح ٍ هصَة گطزيسُ  14/9/94ٍ زض ّيأت ضئيسِ هحتطم زاًطگبُ هَضخ  9/9/94ضَضاي پژٍّطي زاًطگبُ هَضخ 
 است(

 هتمبضيبى ضطوت زض ّوبيص ّبي ثيي الوللياظ حوبيت هبلي زاًطگبُ : 2ماده 

اظ ثطاي ثبض اٍل زض عَل يىسبل ضوسي  ضيبل 000/000/40اظ ووه ّعيٌِ پبيِ ثِ هجلغ اػضبي ّيبت ػلوي هي تَاًٌس  2-1
  بل(.يض 000/000/50ن يط هستميغ يطّبيهس يوٌٌس. ) ثطااػتجبضات هؼبًٍت پژٍّطي استفبزُ  هحل

 9/4/1393: هغبثك صَضتجلسِ ّطتويي ًطست ػبزي اظ زٍضُ پٌجن ّيبت اهٌبي زاًطگبُ سيستبى ٍ ثلَچستبى هَضخ 2تجصطُ 
زالض( ّعيٌِ ّبي  000َّاپيوب ضفت ٍ ثطگطت تب هحل وٌفطاًس، ثجت ًبم وٌفطاًس )حساوثط هؼبزل  ايي ّعيٌِ ّب ضبهل : ثليظ

ضٍظ ثِ اظاي ّط ضٍظ هؼبزل  0گطفتي ٍيعا، ّعيٌِ ّبي هبهَضيت ضبهل: )البهت ، ايبة ٍ شّبة، حك هبهَضيت، غصا ٍ ...( حساوثط 
 هبظاز ثط هجلغ فَق ًوي ثبضس.زالض ضا ضبهل هي گطزز ٍ هَسسِ هجبظ ثِ پطزاذت ّعيٌِ  200

اظ هحل  ضيبل 000/000/10هجلغ زض صَضتيىِ اضائِ همبلِ زض ّوبيص ثصَضت ضفبّي ثبضس، ووه ّعيٌِ پبيِ، ػالٍُ ثط  2-2
 ثل پطزاذت هي ثبضس . اػتجبض ٍيژُ گطاًت جْت ووه ّعيٌِ سفط ٍ حك ثجت ًبم لب

    طوت ـوِ ثطاي ًرستيي ثبض زض يه ّوبيص ذبضجي ضاست َيت ثب هتمبضيبًي ـاٍل، زض صَضت هحسٍزيت اػتجبض :3تبصره 

 ، اٍلَيت ثٌسي ثطاي سبيطيي ثط هجٌبي اهتيبظات پژٍّطي هتمبضي زض يىسبل گصضتِ ذَاّس ثَز. وٌٌسهي

 ٌس. ٍ ّوچٌيياػضبء ّيبت ػلوي هبهَض ثِ ذسهت وِ حمَلي اظ زاًطگبُ زضيبفت ًوي وٌٌس ٍ زاضاي هَظفي ًوي ثبض :4تبصره 

اظ ثَزجِ زاًطگبُ جْت  ي ّستٌس ًوي تَاًٌسفطصت هغبلؼبتي ٍ عطح سطثبظاػضب ّيبت ػلوي هبهَض ثِ تحصيل ٍ آًْبيي وِ زض 
 سفطّبي ذبضجي استفبزُ وٌٌس.

جْت ضطوت ػضَ زض صَضت ػسم زضيبفت ثِ هَلغ ٍيعا،  20/8/80عجك هصَثِ ضَضاي پژٍّطي زاًطگبُ هَضخ  :5تبصره 

 ّعيٌِ ثجت ًبم اظ عطف زاًطگبُ لبثل پطزاذت ًرَاّس ثَز.ٍ اضائِ همبلِ،  وٌفطاًس ّبي ذبضجيوي زض ّيبت ػل

 



 فرايند اجرايي
حسالل تب زٍ هبُ لجل اظ اًجبم سفط، وليِ هساضن هَضز ًيبظ، تَسظ هتمبضي ثِ هؼبًٍت پژٍّطي زاًطىسُ جْت تصَيت زض   -1

 ضَضاي پژٍّطي زاًطگبُ تحَيل زازُ ضَز.
ى ثِ بذالصِ همبلِ ٍ يب زض همبلِ وبهل )زض صَضت چبح(ً ًبم ٍ هطرصبت هتمبضي، ًبم زاًطگبُ سيستبى ٍ ثلَچستثبيس زض  -2

 شوط ضسُ ثبضس. University of Sistan and Baluchestanصَضت 
پژٍّطي ضَضاي سپس گطٍُ ٍ ايي هَضز ثبيس اثتسا تَسظ  ثبضس. ِ ٍ هَضَع گٌگطُ هطتجظترصص هتمبضي ثب ػٌَاى همبلثبيس  -3

 هَضز ثطضسي لطاض گطفتِ ٍ تصَيت ضَز.زاًطىسُ 
ًبم زاًطگبُ سيستبى ٍ ثلَچستبى زض اثتسا )آزضس ثبيس ب هَسسبت زيگط تسٍيي هي ضًَس، ثتي وِ ثِ صَضت هطتطن زض همبال -4

 زاًطگبُ استفبزُ ًوبيس. ًس اظ تسْيالتفمظ يه ًفط هي تَات وِ زض چٌيي هَاضزي سا اٍل( زضج ضَز. الظم ثِ شوط
ًبهجطزُ ثِ هؼبًٍت ازاضي هبلي، ضٍاثظ  ّعيٌِ ، 0/0 00زاًطگبُ ثب سفط هتمبضي ٍ پطزاذت هَافمت ضَضاي پژٍّطي اظ پس  -5

 ثيي الولل ٍ حطاست زاًطگبُ جْت الساهبت ثؼسي هؼطفي هي گطزز.

 مدارك الزم جهت تسويه حساب:
 (هْط ذطٍج اظ وطَض ٍ ٍضٍز ثِ وطَض همصستصَيط گصضًبهِ )صفحبت هطثَط ثِ   -1
 گَاّي اضائِ همبلِ زض ّوبيص -2
زض غيط ايٌصَضت  .هبُ ثؼس اظ تبضيد وٌفطاًس هي ثبضس ثبلي هبًسُ( سِ 0/0 30)زضيبفت  حساوثط ظهبى جْت تسَيِ حسبة -3

 س.هَظف ثِ استطزاز وليِ هجبلغ زضيبفت ضسُ زض ضاثغِ ثب ضطوت زض وٌفطاًس هي ثبضهتمبضي 

طي هَضَع ضا ثِ حَظُ پژٍّ ثبيسچٌبًچِ هتمبضي ثِ ّط زليلي هَفك ثِ ضطوت زض وٌفطاًس ٍ اضائِ همبلِ ًطس،  :6تبصره 

ًوبيس. ٍاضيع  زاًطگبُ ثِ حسبة هؼبًٍت پژٍّطيضا ضٍظ پس اظ تبضيد ضطٍع هبهَضيت هجلغ زضيبفتي 15زاًطگبُ اػالم ٍ حساوثط عي 
ًبهجطزُ وسط  قاظ حمَ ضا هجلغزاًطگبُ ،  هبليٍ ثب ّوبٌّگي هؼبًٍت ازاضي هي تَاًس ّطي پژٍهؼبًٍت زض غيط ايٌصَضت حَظُ 

 ًوبيس.
 

زض ّيأت ضئيسِ زاًطگبُ هغطح ٍ هصَة  2/3/94زض ضَضاي پژٍّطي زاًطگبُ ٍ زض تبضيد  28/2/94ايي آئيي ًبهِ زض تبضيد 
 لبثل اجطا است. 2/3/94گطزيسُ است ٍ اظ تبضيد 

 


