شرايط شركت دركنگره هاي معتبر علمی خارج از كشور (و داخل كشور)
مقدمه
به منظور گسترش تبادالت علمي بين المللي و افزايش توان پژوهشي و آموزشي اعضاي هيئت علمي و محققين
دانشگاهها ،دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي كشور و همچنين سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي (كه در اين آئين نامه دانشگاه ناميده مي شود) متقاضيان واجد شرايط مي توانند با استفاده
از تسهيالت اين آئين نامه در همايش هاي علمي معتبر بين المللي شركت نمايند.
 -1شخص متقاضي مي تواند عضو هيئت علمي و يا دانشجوي اين دانشگاه باشند (مقاطعه باال تر از كارشناسي).
 -2مقاله پذيرش شده در كنگرههاي خارجي بايد منتج از طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه باشد.
تبصره  :1اعضاي هيئت علمي بارتبه دانشياري و باالتر در صورتي كه به عنوان سخنران مدعو در سمينار هاي
خارجي پذيرفته شوند حداكثر يكبار در سال مي توانند بدون طرح مصوب شركت نمايند.
-3محور هاي كنگره بايد دقيقا با تخصص متقاضي و مقاله پذيرفته شده منطبق باشد .
تبصره  :2فاصله زماني بين پايان طرحتحقيقاتي مصوب وپذيرش مقاله نبايد بيشتر از  3سال باشد.
تبصره  :3ازهر طرحتحقيقاتي ،حداكثر يك مقاله ويك نفر مشمول استفاده ازتسهيالت ميشود.
 -4هر عضو هيئت علمي در سال يكبار مي تواند در كنگرههاي خارجي شركت نمايد.
تبصره  :4اعضاي هيئت علمي كه موفق به اخذ جايزه جشنواره رازي يا خوارزمي گرديده اند ،حداكثر يكبار
عالوه بر سهميه اوليه مي توانند در كنگره هاي خارجي شركت نمايند.
 -5دانشجويان  Ph.Dبعد ازامتحان علوم پايه و رزيدنتها از سال دوم به بعد و نيز دانشجويان PhD by
 Resarchبعد از  Mphilيكبار در طول دوره مي توانند از اين تسهيالت استفاده نمايند.
 -6دانشجويان كارشناسي ارشد با معدل باالي 11و دكتري عمومي(بعد از امتحان علوم پايه) در طول دوره يكبار
و حداكثر  5نفر در سال مي توانند از تسهيالت كنگره هاي خارجي بهره مند گردند.
 -1خالصه مقاالت چاپ شده بايد آدرس دقيق دانشگاه علوم پزشكي مازندران را داشته باشند.
 -8كسانيكه بداليل موجه برايشان ويزا صادر نشده و سفر آنان لغو گرديد ،در صورت پرداخت هزينه ثبت نام و
داشتن قبض پرداخت معتبر بطور كامل پرداخت مي گردد.

مدارك مورد نياز قبل از سفر
 پذيرش مقاله ،چكيده مقاله ،فرم هزينه ها ،حكم كارگزيني و تكميل چك ليست توسط متقاضي (حضوري).مدارك مورد نياز بعد از سفر
 گواهي شركت در همايش ،چكيده مقاله چاپ شده ،كپي از جلد كتابچه خالصه مقاالت ،اصل رسيد پرداختيبابت ثبت نام ،تكميل فرم گزارش سفر ،اصل الشه بليط هواپيمايي ،فيش ويزا ،بيمه نامه ،كپي فيش عوارض خروج
از كشور و ميزان تسهيالت در كنگره هاي خارجي.
 -9ميزان پرداخت هزينه روزانه براي همه كشورها مبلغ  2/000/000ريال محاسبه ميگردد.
 -10درخصوص تعداد روزهاي رفت و برگشت در كنگره خارجي ،براي كشورهاي همسايه يك روز ،براي
كشورهاي اروپايي -آفريقايي و ساير كشورهاي آسيايي دو روز و براي كشورهاي قاره آمريكا و استراليا سه روز
محاسبه ميگردد.
 -11سقف هزينه هاي مربوط به شركت در كنگره كه بصورت سخنراني ارائه مي شوند ،تا  60/000/000ريال و
براي پوسترتا  15درصد سقف سخنراني پرداخت مي گردد.
تبصره : 1بليط هواپيما بايد از نوع  Economyباشد.
 -12تا  % 50هزينه شركت در كنگره بصورت علي الحساب قبل ازسفر پرداخت مي گردد.
 -13درخصوص پرداخت تشويقي خالصه مقاالت خارجي به ازاء هر مقاله مبلغ  600/000ريال و به خالصه
مقاالت چاپ شده در كنگره هاي داخلي كه منتج از طرح تحقيقاتي باشد و آدرس دانشگاه علوم پزشكي مازندران
را داشته باشد مبلغ  300/000ريال پرداخت مي گردد.
هزينه سفر در كنگره هاي داخلی:
هزينه هاي اياب و ذهاب متعارف و ثبت نام بطور كامل پرداخت مي گردد و هزينه روزانه به ازاء هر روز كنگره
به مبلغ  500/000ريال پرداخت مي گردد.
تبصره :1پرداخت هزينه سفر در كنگره هاي داخلي يكبار در سال خواهد بود.
 -14در موارد خاص مثل كارگاههاي تخصصي و ...كه نحوه اجراي آن در آئين نامه پيش بيني نشده است،
شوراي پژوهشي يا معاون تحقيقات و فناوري مي تواند تصميم گيري نمايد.
-15سقف تسهيالت شركت در كنگره داخلي حداكثر  5/000/000ريال مي باشد.
 -16اين آئيننامه در تاريخ  93/4/11در شوراي پژوهشي دانشگاه اصالح وتصويب واز تاريخ  93/04/14قابل
اجرا ميباشد.

