
 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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 ده و حقوق قانوني آن محفوظ است.تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بو
 

 تغییرات 

 

 شرح تغییر صورت گرفته شماره بند تغییر یافته ردیف

 مسئولیت از اداره کل امور بین الملل به اداره کل پژوهشي تغییر يافته است. 3و 1ي بندها  1

 سفر از يک به دو مقاله افزايش يافته است. 2تعداد مقاالت الزم در حد فاصل  ه -2بند  2

 ر ترکیه به جمع کشورهاي مجاور افزوده شده است. نام کشو 1-4بند  3

میلیون ريال، سفر به  5میزان حمايت مالي از سفر به کشورهاي مجاور  1-4بند  4

 15میلیون ريال و سفر به کشورهاي قاره امريکا و استرالیا  10کشورهاي اروپايي 

 میلیون ريال افزايش يافته است.
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 فهرست مطالب

 
 2..................................................................................................................................................................................... راتییتغ

 4.......................................................................................................................................................................................... هدف

 5......................................................................................................... (کنفرانس/ سمینار) يگردهماي يعموم شرايط -1

 5.................................................................................................................................................. کنندگان شرکت شرايط -2

 6 ................................................................................................................................................................... ياجرائ مراحل -3

 6 .................................................................................................................................................................. ها هزينه تأمین -4

 7.................................................................................................................................................................... حساب تسويه -5

 7....................................................................................................................................................... شرايط و ضوابط ساير -6
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ستاير  به منظور ارتقاء سطح کیفي پژوهش و آموزش و گسترش فعالیتت هتاي علمتي بتین المللتي بتا       

هاي علمي، اعضاء هیأت علمي دانشگاه صنعتي امیرکبیر مي توانند با  کشورها و دستیابي به آخرين يافته

المللتي ختارج از کشتور     هاي معتبر علمتي بتین   شرايط و ضوابط مندرج در اين آئین نامه در گردهمايي

شرکت نمايند
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حوزه معاونت پژوهشي  اداره کل امور پژوهشيدرباره گردهمايي )سمینار/ کنفرانس( به  الزم اطالعات :1-1

اي( شتهرت و اعتبتار،    . اين اطالعات مي تواند درباره سطح گردهمايي )جهتاني/ منطقته  ارائه گردد دانشگاه

 سابقه برگزاري، نحوه پذيرش مقاالت )با چکیده يا مقاله کامل( باشد.

نظر قبالٌ در هیچ گردهمايي علمي داخلي يا خارج از کشور توسط نويسنده يا نويسندگان  مقاله مورد :1-2

 مقاله ارائه نشده باشد.

صترفا  بايستت   نام و نشاني دانشگاه صنعتي امیرکبیر براي نويسنده مقاله الزامي است. نام دانشگاه مي :1-3

 زير درج گردد: به فرم

University of Technology Amirkabir 

اداره کتل امتور پژوهشتي    المللي از نظر علمي و ارتباط با نیازهاي کشور توستط   اعتبار کنفرانس بین :1-4

المللتي   هائي را کته در ستطح بتین    . اين اداره تنها کنفرانستائید مي گردد حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه

 دهد. شوند مورد تأئید قرار مي بسیار خوب و يا عالي ارزيابي مي

 

 داشتن آشنايي کافي به زبان گردهمايي علمي مورد تقاضاالف: 

 مرتبط بودن زمینه تخصصي متقاضي با موضوع کنفرانس ب:

 داشتن نامه معتبر مبني بر پذيرش مقاله، ارائه و چاپ آن در مجموعه مقاالت کنفرانس :ج

 وم مقاله بودن نام متقاضي در مقاله به عنوان نويسنده اول يا دد: 

به ازاء هر سفر يا فرصت مطالعاتي در طول دو سال گذشته )هر  ISIمقاله نمايه شده  داشتن حداقل دو ه:

. يکي از دو مقاله ذکر شده فوق مي تواند در نشريه  باشد.( مقاله نمايه شده فقط يکبار قابل استفاده ميدو 

مي  (IF/MIF>3)نشريه با ضريب تاثیر باال امیر کبیر به چاپ رسیده باشد. همچنین چاپ يک مقاله در 

 تواند جايگزين دو مقاله باشد.
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عضو هیأت علمي درخواست خود را با رعايت مفاد فتوق بته همتراه متدارر )پرسشتنامه شترکت در        :3-1

هفته  پژوهشي دانشکده ذيربط )حداقل هشت -گردهمايي علمي بین المللي( پس از تائید شوراي آموزشي

 دارد. حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال مياداره کل امور پژوهشي قبل از شروع گردهمائي( به 

حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه درخواست را بررسي و در صتورت تطبیتق بتا    اداره کل امور پژوهشي : 3-2

 دهد. ضوابط تعیین شده اقدامات الزم را انجام مي

 

و حتداکرر بتراي يکبتار در ستال قابتل        ر با توجه به میزان اعتبارات پیش بیني شده براي دانشکدهارقام زي

 پرداخت است:

هاي شرکت در کنفرانس شامل عوارض خروج از کشور، بلیط رفتت و برگشتت،    پرداخت کمک هزينه: 4-1

ريالي قابتل پرداختت متي باشتد      هزينه اقامت و غذا و فوق العاده مأموريت حداکرر به شرح ذيل و بصورت

 شود(: نام توسط عضو هیأت علمي از محل اعتبار پژوهشي تأمین مي )حق ثبت

هاي فدراسیون روسیه  سوريه و جمهوري -پاکستان -عمان -کشورهاي اماراتاور شامل کشورهاي مج -الف

 ريال20،000،000

 ريال 45،000،000و ژاپن  آفريقاي جنوبي,کشورهاي آمريکاي شمالي و جنوبي، استرالیا,  -ب

 ريال 35،000،000کلیه کشورها بجزء رديف الف و ب -ج

ها حسب مورد بنا به پیشنهاد دانشکده با در نظر گرفتن اصل صرفه جوئي متورد بررستي    هزينه -1 تبصره

 قرار خواهد گرفت و پس از تائید معاون پژوهشي دانشگاه تأمین خواهدشد.

شود تا مبالغ فوق را با توجه به تورم براي ستالهاي بعتد بته صتورت      اده ميبه دانشگاه اختیار د -2تبصره

 مناسبي افزايش دهد.

هاي علمي، حق عضويت در مجامع علمي و حتق چتاپ    میزان پرداخت جهت ثبت نام در گردهمايي: 4-2

عیین دانشجويان دکتري و کارشناسي ارشد از سوي شوراي پژوهشي دانشگاه ت  مقاالت اعضاء هیأت علمي،

  باشد. و بعد از تصويب در هیأت رئیسه دانشگاه قابل پرداخت مي

 باشد. تشخیص عذر موجه براي عدم انجام سفر در کنفرانس به عهده هیأت رئیسه دانشگاه مي -3تبصره
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، مبالغ زير نیز در صورت تأمین اعتبار جهت 4ماده  1عالوه بر پرداخت ريالي مبالغ ذکر شده در بند : 4-3

 قابل پرداخت خواهد بود.تشويق 

 مقاله اضافي( 2% اضافه براي هر مقاله اضافي ارائه شده در کنفرانس )حداکرر 10پرداخت  -الف

 Scientificه عضتو  ت% اضتافه در صورتیکته فترد شترکت کننده عتالوه بتر ارائته مقالت 10پرداختت  -ب

Committee  ياInternational Advisory Board  باشد.کنفرانس مذکور 

 session chair% اضافه در صورتیکه فرد شرکت کننده حداقل در يک مورد رئیس جلسته 5پرداخت  -ج

 باشد.

المللي  % اضافه در صورتیکه فرد در سال قبل تقاضا بیش از يک مقاله نمايه شده معتبر بین10پرداخت  -د

 داشته باشد.

 خواهد بود. 1-4ند % مبلغ موضوع ب30حداکرر مبالغ تشويقي پرداختي  -4تبصره

پژوهشي غیر نمايه شده دارند در صتورت     -براي کسانیکه مقاالت چاپ شده در مجالت علمي -5تبصره 

 باشد. بدون موارد تشويقي قابل پرداخت مي 4% مبالغ ذکر شده در ماده 50تصويب دانشکده حداکرر تا 

 باشد. % معادل ريالي مي70حداکرر1پرداخت علي الحساب بند میزان :4-4

 

ش نهائي سفر عضو هیأت علمي حداکرر يکمتاه بعتد از انجتام    رالزم است اصل مقاله چاپ شده و گزا: 5-1

 حوزه معاونت پژوهشي ارسال گردد.اداره کل امور پژوهشي سفر جهت تسويه مالي به 

پورت کته بتا مهتر ورود و    الشه بلتیط و پاست  اسناد مربته )تسويه حساب با عضو هیأت علمي با ارائه : 5-2

 انجام خواهد پذيرفت. (خروج از کشور ممهور شده باشد

 

حوزه معاونتت  اداره کل امور پژوهشي چنانچه متقاضي موفق به انجام مأموريت نشود ضمن اعالم به : 6-1

 بايست تسويه شود. هاي پرداخت شده به وي مي پژوهشي کلیه هزينه

باشد، در صورت عدم اخذ  رد کشورهاي که اخذ ويزاي آنها منوط به مسافرت به کشور ثالث ميدر مو :6-2

 ويزا فقط هزينه تا کشور ثالث محاسبه و پرداخت خواهد شد.
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 باشد. هاي سفر علمي در حد اعتبارات پیش بیني شده در بودجه دانشگاه قابل پرداخت مي هزينه :6-3

تواند با توجه به بودجه  مقدار حداکرر پرداختي بوده و دانشکده مي 4ماده  1مبالغ تعیین شده در بند : 6-4

 تخصیص و تعداد متقاضیان پرداخت مبلغ کمتر را پیشنهاد دهد.

نامه نظتارت و گتزارش ستاالنه ختود را بته       دانشگاه بر حسن اجراي اين آئین اداره کل امور پژوهشي: 6-5

 نمايد. هیأت امناء دانشگاه ارسال مي

 

تبصره به تصويب هیأت ممیزه و هیأت امناء دانشگاه رسیده و اجراي  5بند و  22ماده،  6نامه در  آئین اين

  آن به تصويب هیأت رئیسه دانشگاه رسیده است.


