
 

 

 

داوص ي فعالیت َای علمی ي آضىایی با آخشیه دستايسدَای پژيَطی سایش محققیه معايوت پژيَطی داوطگاٌ بٍ مىظًس استقای سطح 

 ومایذ .وامٍ تًصیٍ میَای معتبش داخلی سا با تًجٍ بٍ ضـشایط ي ضًابط مىذسج دس ایه آییهَا، ضشکت اعضـای َیات علمی دس َمایصداوطگاٌ

 الزم جهت شرکت در همایش و برخورداری از تسهیالت شرایط

 داسای کمیتٍ علمی باضذ. بایذَمایص  -1

 دسستی قیذ ضذٌ باضذ. وام داوطگاٌ بٍدسیافت پزیشش قطعی مقالٍ کٍ مطخصات اسائٍ دَىذٌ ي  -2

تاییذ ي بٍ معايوت پژيَطی داوطكذٌ سا  ای اعتباس علمی َمایص ي دسیافت پزیشش قطعی مقالٍطبق مصًبٍمًظف است ًسای گشيٌ ـض -3

 کىذ. اسسال 

چكیذٌ مقاالت( اص طشیق ایص، ي خالصٍ مقالٍ اسائٍ ضذٌ )اسائٍ گًاَی معتبش حضًس دس َممی تًاوذ با تقاضی پس اص ضشکت دس کىفشاوس م -4

 معايوت پژيَطی داوطكذٌ جُت تسًیٍ حساب اقذام ومایذ.

 ًسیت می ضًد.بٍ تعذاد سيصَای بشگضاسی َمایص بعاليٌ یك سيص جُت سفت ي بشگطت اقذام بٍ صذيس ابالغ مام -5

 تعذاد دفعات ضشکت دس َمایص معتبش داخلی دس یكسال مالی )ايل فشيسدیه تا پایان اسفىذماٌ( بٍ صًست ریل می باضذ: -6

تعذاد دفعات اعضام اعضای َیات علمی کٍ داسای اعتباس گشاوت ویستىذ ، بٍ یكباس دس سال محذيد می ضًد. دس ایه حالت فقط َضیىٍ  –الف 

شگطت ي حق مامًسیت اص حًصٌ معايوت پژيَص ي فىايسی داوطگاٌ قابل پشداخت می باضذ. بذیُی است پشداخت َضیىٍ حق ثبت بلیط سفت ي ب

 وام دس کىفشاوس بش عُذٌ متقاضی می باضذ.

بشگطت اص  تًاوىذ با پشداخت َضیىٍ ثبت وام ي بلیط سفت ياعضای َیات علمی کٍ داسای گشاوت می باضىذ، بشای باس ديم دس سال می -ب

 گشاوت اقذام ومایىذ ،  ي پشداخت حق مامًسیت سيصاوٍ عضً َیات علمی بٍ عُذٌ داوطگاٌ می باضذ.

 

در هیأت رئیسه دانشگاه مطرح و مصوب گردیده است  8/3/49 در شورای پژوهشي دانشگاه و در تاریخ 82/8/49این آئین نامه در تاریخ 

 قابل اجرا است.  8/3/49و از تاریخ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 داوشـگاه سيستان و بلوچسـتان  آييه وامه شركت اعضـاي هيات علمي

 مقاله ارائه با داخلي معتبر هاي همايش در
 حوزه معاونت پژوهش و فناوری


