آيين نامه شركت اعضاي هيأت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان در
حوزه معاونت پژوهش و فناوري

همايش هاي بين المللي خارج از كشور

اين دستور العمل به منظور ارتقاء توان پژوهشي و آموزشي اعضاء هيات علمي و دانشجويان دوره دكتري و آشنايي آنها با آخرين دستاوردهاي
علمي در زمينه تخصصيشان مي باشد .عضو هيات علمي با ارائه مقاله يا چكيده مقاله در همايش بينالمللي خارج از كشور شركت ميكند .بايد
مقاله و چكيده آن در مجموعه مقاﻻت يا خﻼصه مقاﻻت و يا نشريهاي كه داراي نمايه بينالمللي در رشتههاي تخصصي مربوطه فرد ميباشد
چاپ گردد .در غير اينصورت ،بايد همايش يا كنگره در زمينه تخصصي متقاضي باشد و به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده باشد.
ماده :١مدارك و شرايط مورد نياز جهت شركت در همايش هاي بين المللي
 ١ -١تاييديه پذيرش از دبيرخانه همايش
 ١-٢خﻼصه مقاله
 ١-٣مصوبه شوراي گروه مربوطه
 ١-٤متقاضي براي بار اول ،بايد حداقل داراي يك مقاله معتبر با وبگاههاي تخصصي مربوطه ،با عنوان نويسنده اول يا نويسنده مسئول داشته
باشد.
تبصره  :١در صورتي كه متقاضي براي بار دوم اقدام به شركت در همايش ميكند ﻻزم است يك مقاله معتبر  JCRبعد از شركت در همايش
قبلي چاپ كرده باشد.
 در مورد رشتههاي ادبيات فارسي ،ادبيات عرب ،الهيات و معارف اسﻼمي از شاخه علوم انساني و رشتههاي شاخه هنر ،چاپ دو مقاله درمجﻼت علمي -پژوهشي مورد تأييد وزارتين قابل قبول مي باشد )اين تصحيح به پيشنهاد شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  ٩٤/٩/٩و در هيأت
رئيسه محترم دانشگاه مورخ  ٩٤/٩/١٤مطرح و مصوب گرديده است(
ماده  :٢حمايت مالي دانشگاه از متقاضيان شركت در همايشهاي بينالمللي
مطابق صورتجلسه اولين نشست عادي از دوره هفتم هيات امناي دانشگاه سيستان و بلوچستان مورخ  ١٣٩٨/٦/٢٧كمك هزينههاي شركت
اعضاي هيات علمي در كنفرانس هاي خارجي به شرح جدول ذيل مي باشد:
مقصد سفر خارجي
رديف
كشورهاي واقع در آسياي غربي و مركزي
١
كشورهاي واقع در آسياي شرقي شامل چين ،تايوان ،ژاپن ،كره ،ويتنام ،اندونزي ،مالزي ،سنگاپور،
٢
فليپين و كليه كشورهاي اروپايي و آفريقايي
كانادا ،استراليا و كشورهاي آمريكايي
٣

سقف مبلغ )ريال(
هفتاد ميليون
صد ميليون
صد و سي ميليون

تبصره  :٣در صورت محدوديت اعتبار ،اولويت با متقاضياني است كه براي نخستين بار در يك همايش خارجي شركت ميكنند ،اولويت بندي
براي سايرين بر مبناي امتيازات پژوهشي متقاضي در يكسال گذشته خواهد بود.
تبصره  :٤اعضاء هيات علمي مامور به خدمت كه حقوقي از دانشگاه دريافت نميكنند و داراي موظفي نميباشند و همچنين اعضا هيات علمي
مامور به تحصيل و آنهايي كه در فرصت مطالعاتي و طرح سربازي هستند نميتوانند از بودجه دانشگاه جهت سفرهاي خارجي استفاده كنند.
تبصره  :٥طبق مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ  ٨٧/٨/٢٧در صورت عدم دريافت به موقع ويزا ،جهت شركت عضو هيات علمي در
كنفرانس هاي خارجي و ارائه مقاله ،هزينه ثبت نام از طرف دانشگاه قابل پرداخت نخواهد بود.
فرايند اجرايي
 -١حداقل تا دو ماه قبل از انجام سفر ،كليه مدارك مورد نياز ،توسط متقاضي به معاونت پژوهشي دانشكده جهت تصويب در شوراي پژوهشي
دانشگاه تحويل داده شود.
 -٢بايد در خﻼصه مقاله و يا در مقاله كامل )در صورت چاپ( نام و مشخصات متقاضي ،نام دانشگاه سيستان و بلوچستان به صورت
 University of Sistan and Baluchestanذكر شده باشد.

 -٣بايد تخصص متقاضي با عنوان مقاله و موضوع گنگره مرتبط باشد .اين مورد بايد ابتدا توسط گروه و سپس شوراي پژوهشي دانشكده مورد
بررسي قرار گرفته و تصويب شود.
 -٤در مقاﻻتي كه به صورت مشترك با موسسات ديگر تدوين ميشوند ،بايد نام دانشگاه سيستان و بلوچستان در ابتدا )آدرس اول( درج شود.
ﻻزم به ذكر است كه در چنين مواردي فقط يك نفر ميتواند از تسهيﻼت دانشگاه استفاده نمايد.
 -٥پس از موافقت شوراي پژوهشي دانشگاه با سفر متقاضي و پرداخت  ٠/٠ ٧٠هزينه  ،نامبرده به معاونت اداري مالي ،روابط بينالملل و
حراست دانشگاه جهت اقدامات بعدي معرفي ميگردد.
مدارك ﻻزم جهت تسويه حساب:
 -١تصوير گذرنامه )صفحات مربوط به مهر خروج از كشور و ورود به كشور مقصد(
 -٢گواهي ارائه مقاله در همايش
 -٣حداكثر زمان جهت تسويه حساب )دريافت  ٠/٠ ٣٠باقي مانده( سه ماه بعد از تاريخ كنفرانس ميباشد .در غير اينصورت متقاضي موظﻒ به
استرداد كليه مبالغ دريافت شده در رابطه با شركت در كنفرانس ميباشد.
تبصره  :٦چنانچه متقاضي به هر دليلي موفق به شركت در كنفرانس و ارائه مقاله نشد ،بايد موضوع را به حوزه پژوهشي دانشگاه اعﻼم و
حداكثر طي ١٥روز پس از تاريخ شروع ماموريت مبلغ دريافتي را به حساب معاونت پژوهشي دانشگاه واريز نمايد .در غير اينصورت حوزه معاونت
پژوهشي مي تواند با هماهنگي معاونت اداري و مالي دانشگاه  ،مبلغ را از حقوق نامبرده كسر نمايد.
اين آئين نامه در تاريخ  ٩٤/٢/٢٨در شوراي پژوهشي دانشگاه و در تاريخ  ٩٤/٣/٢در هيأت رئيسه دانشگاه مطرح و
مصوب گرديده است و از تاريخ  ٩٤/٣/٢قابل اجرا است.

