
  شرایط شرکت در کنگره های خارج از کشور
  مقدمه

به منظور گسترش تبادالت علمی بین المللی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی اعضای هیئت علمی و محققین دانشگاهها، 
که (دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور و همچنین سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

متعدد در این آئین نامه متقاضیان واجد شرایط می توانند با استفاده از تسهیالت ) در این آئین نامه دانشگاه نامیده می شود
  .همایش های علمی بین المللی شرکت نمایند

  
سابقه  کارشناس ارشد و باالتر با(یا غیرهیئت علمی همکار) و پیمانیرسمی (شخص متقاضی می تواند عضو هیئت علمی -1

  )به باال یکارشناس(و یا دانشجوی این دانشگاه باشند) پژوهشی قابل قبول و یک مقاله چاپ شده
  .مقاله پذیرش شده در کنگره های خارجی باید منتج از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه باشد -2

  .سال باشد 3فاصله زمانی بین پایان طرح تحقیقاتی مصوب و پذیرش مقاله نباید بیشتر از : 1تبصره 
  .از هر طرح تحقیقاتی، حداکثر یک مقاله و یک نفر مشمول استفاده از تسهیالت می شود: 2تبصره 
  .موافقت مجری باشندبا فرد شرکت کننده باید مجری طرح یا همکاران اصلی طرح، : 3تبصره 

  .ارجی شرکت نمایندهر عضو هیئت علمی و غیرهیئت علمی همکار در سال یکبار می توانند در کنگره های خ -3
اعضای هیئت علمی که موفق به اخذ جایزه جشنواره رازی یا خوارزمی گردیده اند حداکثر تا سه سال بعد از آن و نیز : 1تبصره 

تا زمانی که عضویت دارند حداکثر دوبار در سال می توانند در کنگره  )بورد(اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی وزارت بهداشت
  .ت نمایندهای خارجی شرک

  .اعضای هیئت علمی بازنشسته می توانند وفق سایر موارد این آئین نامه در کنگره های خارجی شرکت نمایند: 2تبصره 
ایران یا فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند و با ارائه مقاله قصد شرکت درهمایش های خارج از  یافرادیکه از ماموریت آموزش -4

ند می توانند از پروپوزال یا طرح تحقیقاتی مصوب فرد برای یکبار در طول دوره از این تسهیالت را دار محل تحصیل کشورو  
  .استفاده نمایند

  .می توانند از این تسهیالت استفاده نمایندو رزیدنتها از سال سوم به بعد یکبار در طول دوره  Ph.Dکلیه دانشجویان  - 5
در طول دوره یکبار و  )بعد از امتحان علوم پایه(دکتری عمومی و ارشناسی ارشد، ک16با معدل باالی  دانشجویان کارشناسی -6

 .نفر در سال می توانند از تسهیالت کنگره های خارجی بهره مند گردند 5حداکثر 
  .چاپ شده باید آدرس دقیق دانشگاه علوم پزشکی مازندران را داشته باشند خالصه مقاالت -7
کسانیکه بدالیل موجه برایشان ویزا صادر نشده و سفر آنان لغو گردید در صورت پرداخت هزینه ثبت نام و داشتن قبض  -8

  .پرداخت بطور کامل پرداخت می گردد
  مدارک مورد نیاز قبل از سفر

  پذیرش مقاله -1
 چکیده مقاله -2
 فرم هزینه ها -3
 حکم کارگزینی -4
 )حضوری(تکمیل چک لیست توسط متقاضی - 5

  :مورد نیاز بعد از سفرمدارک 
  گواهی شرکت در همایش -1



 چکیده مقاله چاپ شده -2
 کپی از جلد کتابچه خالصه مقاالت -3
 اصل رسید پرداختی بابت ثبت نام -4
 تکمیل فرم گزارش سفر - 5
 اصل الشه بلیط هواپیمایی -6
 فیش ویزا -7
 بیمه نامه -8
 کپی فیش عوارض خروج از کشور -9

  میزان تسهیالت در کنگره های خارجی
 بت نام بطور کامل پرداخت می گرددهزینه ث -9

 .ریال محاسبه می گردد 000/000/2میزان پرداخت هزینه روزانه برای همه کشورها مبلغ  -10
 - برای کشورهای همسایه یک روز برای کشورهای اروپایی ،درخصوص تعداد روزهای رفت و برگشت در کنگره خارجی -11

 .رای کشورهای قاره آمریکا و استرالیا سه روز محاسبه میگرددآفریقایی و سایر کشورهای آسیایی دو روز و ب
درصد و مقاالتی  70پوستر ارائه می شوند  برای مقاالتی که بصورت ،عوارض خروجی و بیمه -ویزا -هزینه های مربوط به بلیط -12

 .درصد محاسبه و پرداخت می گردد 100شود می که بصورت سخنرانی ارائه 
  .باشد   Economyباید از نوع  بلیط هواپیما: تبصره 

درخصوص پرداخت علی الحساب قبل از سفر، میزان بهای بلیط بطور کامل و در صورتیکه هزینه ثبت نام از داخل کشور  - 13
  .پرداخت گردد نیز بطور کامل پرداخت می گردد

خت می ط یا فاکتور بطور کامل پردادر صورت داشتن بلی) شهری که در آن کنگره انجام می شود(درخصوص هزینه بین شهری  -14
 .گردد

به مقاالت چاپ شده در کنگره های داخلی و  ریال 000/400درخصوص پرداخت تشویقی مقاالت خارجی به ازاء هر مقاله مبلغ  -15
 .گرددریال پرداخت می  000/200که منتج از طرح تحقیقاتی باشد و آدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران را داشته باشد مبلغ 

  .به مقاالت داخلی که مصوب نباشند تشویقی تعلق نمی گیرد: تبصره
  :هزینه سفر در کنگره های داخلی

ریال  000/500هزینه های ایاب و ذهاب و ثبت نام بطور کامل پرداخت می گردد و هزینه روزانه به ازاء هر روز کنگره به مبلغ 
  .پرداخت می گردد

  .ره های داخلی یکبار در سال خواهد بودپرداخت هزینه سفر در کنگ: تبصره
که نحوه اجرای آن در آئین نامه پیش بینی نشده است شورای پژوهشی یا معاون ... در موارد خاص مثل کارگاههای تخصصی و -16

  .تحقیقات و فناوری می تواند تصمیم گیری نماید
  .می باشدقابل اجرا  ب ودر شورای پژوهشی دانشگاه تصوی 29/4/90 این آئین نامه از تاریخ -17


