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  المللی خارج از کشورمجامع علمی بینشرکت و ارائه مقاله در اجرائی دستورالعمل 

  

به منظور ارتقاي سطح کیفی نامه استخدامی اعضاي هیات علمی و آیین 71و ماده  69ماده  با عنایت به

- تههاي علمی و تبادل یافالمللی، دستیابی به آخرین پدیدههاي علمی بینپژوهش و آموزش، گسترش فعالیت

رایط توانند با شدانشگاه بناب می دکتريدانشجویان دیگر پژوهشگران، اعضاي هیات علمی و هاي پژوهشی با 

در این  المللی خارج از کشور شرکت نمایند.مندرج در این دستورالعمل در مجامع علمی بینو ضوابط 

  .هستکه به دانشگاه اشاره شده است منظور دانشگاه بناب  جا هردستورالعمل 

  تعاریف: 1ماده 

  آن متقاضی نویسنده اول یا نویسنده مسئول باشد. گردد که دراي اطالق میبه مقاله مقاله مستقل:

گردد که در یکی از نشریات معتبر داخلی یا خارجی چاپ اطالق می مستقلیمعتبر به مقاله مقاله  مقاله معتبر:

  و منتشر شده باشد.

  گردد که:المللی اطالق میو یا کارگاه بین همایشکنفرانس، کنگره، به  المللی:بین مجمع علمی

  ز کشورهاي مختلف باشند.امقاالت  دهندگانارائه 

 کننده مقاالت که غالباً تحت یکی از عناوین: کمیته بررسی اعضايCommittee, Advisory 

Committee, Reviewing Technical Program Committee, Steering Committee, Scientific 

Committee د، از کشورهاي مختلف باشند.هستن 

  المللی برگزار گردد. تحت حمایت یک یا چند انجمن معتبر بین ،موردنظرمجمع علمی  

  المللیدر مجامع علمی بینالزم براي شرکت  شرایط: 2ماده

 نابب دانشگاه دکتري دانشجويالمللی باید عضو هیات علمی یا مع علمی بینادر مج متقاضی شرکت 2-1

  باشد.

  .بدهدالمللی مع علمی بینادر مج تواند درخواست شرکتمیمستقل  همقالتنها براي  هیات علمی عضو 2-2

 و آموزشی توسط گروه تائیدپس از و مستقل بودن مقاالت  علمی مجمعالمللی بودن : اعتبار بین1 تبصره

  قرار گیرد.  تائیددانشکده نهایتاً بایستی در شوراي پژوهشی دانشگاه مورد شوراي پژوهشی 

و سودجو در جهان  غیردانشگاهیهاي و آژانس مؤسسات: با توجه به اینکه در سالیان اخیر برخی 2 تبصره

نمایند که به لحاظ شکلی و سازمانی صحیح ولی از نظر المللی میمبادرت به برگزاري مجامع علمی بین
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مجدد بر اینکه دانشگاه بر اساس  تأکیدشوراي پژوهش دانشگاه ضمن محتوایی فاقد ارزش علمی هستند، 

ماید ننماید، تصریح میمجوز حضور صادر می تخصصیللی المبراي مجامع علمی بین صرفاًعمل موجود لدستورا

 طبعاًو  هستهاي آموزشی دانشگاه که مرجع اصلی تشخیص اعتبار مجامع علمی بر عهده مدیران گروه

 المللی نامعتبر بر عهده آنانمسئولیت مستقیم و تبعات بعدي حضور اعضاء هیات علمی در مجامع علمی بین

ها موظف هستند در هر مورد ضمن بررسی درخواست واصله، نظرات مدیران گروهخواهد بود. بر این اساس 

هاي فاقد درخواستتخصصی خود را در خصوص اعتبار مجمع تخصصی به دانشکده مربوطه اعالم نمایند. 

  نخواهد بود.یر گروه قابل طرح در شوراي پژوهشی دانشگاه نظر تخصصی مد

 همایشعلمی و یا دانشجوي متقاضی با عنوان مقاله یا موضوع همخوانی بین تخصص عضو هیات  :3 تبصره

  بایست در شوراي پژوهشی دانشگاه مورد تصویب قرار گیرد.می نهایتاًضروري است که این امر  علمی

المللی خارج از کشور هستند، اعضاي هیات علمی که براي بار اول متقاضی شرکت در مجامع علمی بین 2-3

  باشند.هاي داخلی با ارائه مقاله مستقل شرکت نموده در کنفرانس باریکبایست حداقل می

- در مجامع علمی بین شرکت جهت شمسی حق درخواست هرسالدر  باریک تنها علمیاعضاي هیات  2-4

  .را دارندالمللی (با شرط ارائه مقاله) هاي آموزشی بینالمللی یا حضور در کارگاه

دون ب مأموریت، فقط با صدور حکم سال یکبار دوم در طول  براي المللیبینمع علمی اشرکت در مجتبصره: 

دالر آمریکا با مبناي  500پرداخت هزینه ثبت نام تا سقف  فقط با و دیگرهاي بدون پرداخت هزینهو العاده فوق

  اعضاي هیات علمی میسر خواهد بود.(در صورت وجود) پژوهانه محاسبه ارز مبادالتی و از محل 

تواند از تسهیالت دانشگاه استفاده نماید و ضروري مشترك، فقط یک نفر می مستقل مقالهصورت ارائه در  2-5

رضایت خود را با شرکت فرد مورد نظر اعالم نمایند و  (در صورت وجود) دیگر نویسندگان هیات علمیاست 

  .باشدمیمسئولیت این امر بر عهده دانشکده مربوطه 

 حتماً )در صورت چاپ(مقاله کامل صه مقاله و یا در متن المتن خ و همچنین دردر نامه پذیرش مقاله  2-6

  .شده باشدقید  University of Bonabصورت به باید بنابنام دانشگاه 

وي از عض عنوانبهاست و بایستی در آن داوطلب  در همایش پذیرش مقاله نشانگر چگونگی شرکتنامه  2-7

 عنوان مقاله ذکر و پذیرش بایددر نامه پذیرش مقاله  د.و با مشخصات کامل معرفی شده باش بنابدانشگاه 

)acceptance (قید گردد صراحتبه.  

متقاضی تنها باید آدرس دانشگاه بناب را در مقاله براي خود ذکر کند (دو آدرس براي متقاضی مورد  2-8

  قبول نیست).

 ناببمؤسسات دیگر تدوین شده باشد، نام دانشگاه  افرادي از مشترك و با صورتبهدر صورتی که مقاله  2-9

  شده باشد.در ابتدا درج  باید
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د، المللی دعوت شده باشمع علمی بیناهیات علمی دانشگاه تحت عنوان سخنران کلیدي به مج عضواگر  2-10

ت تواند از تسهیالمیمتقاضی در شوراي پژوهشی دانشگاه،  المللیبیناعتبار همایش علمی  تائید شرطبه

  دانشگاه برخوردار گردد.

 یتحصیلسنوات مجاز در طول بعد از امتحان جامع و  باریک حداکثر و دانشجویان دوره دکتريتنها  2-11

  .کنند استفاده المللیبینجهت شرکت در مجامع علمی  تسهیالت دانشگاهتوانند از می

  .باید نویسنده اول و استاد راهنماي آن نویسنده دوم مقاله باشد متقاضیدانشجوي  :1تبصره 

 ، باید حداقل نمره زبان انگلیسی تعیینالمللیبینشرکت در مجامع علمی براي متقاضی : دانشجویان 2تبصره 

  شده از طرف دانشگاه براي دفاع دکتري را کسب کرده باشند.

  المللیدر مجامع علمی بین شرکت اجرایی: روند 3ماده 

 المللیبین مجامع علمیدر  دانشگاه دکتريدانشجویان  و علمیت یابراي شرکت اعضاي هذیل مدارك  3-1

  است: نیاز

  مقالهنامه پذیرش 

 مقاله متن 

  هاي پیوستو تکمیل فرم المللیبین مجامعفرم درخواست شرکت در  

وه مدیر گر به سفرقبل از انجام  کاري ماه دوا ت حداقل بایدمتقاضی  توسط نیازکلیه مدارك مورد  3-2

باید  هاي آموزشیمدیران گروه .گردد) از دو ماه اقدام(در صورت نیاز به ویزا باید زودتر  ارائه گردد مربوطه

مدارك فوق را به انضمام  ،در گروه آموزشی در صورت تصویببعد از تحویل مدارك،  هفته کاريحداکثر تا یک 

 یزنشوراي پژوهشی دانشکده  دانشکده مربوطه ارجاع دهند.شوراي پژوهشی  بهآموزشی مصوبه شوراي گروه 

مصوبه شوراي  همراه بهمدارك فوق را  باید کاري تا یک هفته حداکثر متقاضیدرخواست  از تصویب پس

  د.ارجاع دهپژوهش دانشگاه  شوراي به پژوهشی دانشکده

ارسال  دانشگاه زمانی فوق به شوراي پژوهشی هايو بدون رعایت فاصله تأخیرهایی که با درخواست 3-3

  گردند، قابل بررسی نخواهند بود.

 حکمباید  کاري درخواست متقاضی، حداکثر تا دو هفته در صورت تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه 3-4

با احتساب یک  مأموریتتعداد روزهاي  .دکنمتقاضی صادر هیات علمی  عضوخارج از کشور براي  مأموریت

  روز خواهد بود. 5 حداکثر محدودیتبا  و بعد از بازه برگزاري کنفرانسروز قبل 

 عالوه بر روزهاي العادهبدون فوق مأموریتتواند میدانشگاه پژوهشی  عاونتمدر موارد خاص و اضطراري  :تبصره

  صادر نماید. ذکر شده در بند باال
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به کشور  مأمورعلمی خارج از کشور مستلزم سفر  هايمأموریتدر مواردي که اخذ روادید براي انجام  3-5

پنج  مدت بهحداکثر  العادهفوقبدون  مأموریتنسبت به صدور  تواندمی دانشگاه پژوهشی عاونتثالث است، م

  روز اقدام نماید.

دانشگاه مشابه اعضاي هیات  دکتري دانشجویان براي المللیبینروند اجرایی شرکت در مجامع علمی  3-6

 دانشکده و شورايشوراي پژوهشی ، آموزشی گروهاستاد راهنما، نیازمند اخذ موافقت از  ترتیب بهعلمی بوده و 

  خواهد بود.دانشگاه پژوهشی 

 یمللالبینعلمی  هايهمکاري، الزم است تا با تسلیم مدارك ذیل به دفتر مأموریتپس از صدور حکم  3-7

صدور نامه ارزي در صورت امکان (در صورت لزوم) و  اخذ روادیدنسبت به صدور نامه کنسولی براي  دانشگاه

  از طریق وزارت متبوع اقدام گردد. 

  مأموریتبرگه حکم 

 در قالب فایل  چکیده مقالهWord 

 نامه پذیرش مقاله 

اصل  کاري و پس از بازگشت، عضو هیات علمی موظف است ظرف مدت یک هفته مأموریتدر خاتمه  3-8

ت کتبی و از طریق ثب صورتبه) ذیلمربوطه را (به انضمام فرم تکمیل شده و اسناد و مدارك  مأموریتگزارش 

یریت مد تائیدمدارك پس از بررسی و  ه تسلیم نماید.معاونت پژوهشی دانشگابه  بررسیاتوماسیونی جهت 

  وهش دانشگاه جهت پرداخت به مدیریت مالی دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.پژ

 ارائه گزارش همایش در قالب فرم وزارتی  

  المللیبینعلمی  مجمع در شرکتتصویر گواهی  

  رفت و برگشت بلیتالشه 

 رسید حق ثبت نام همایش  

 چکیده مستخرج از مجموعه مقاالت کنفرانس  

 برنامه کنفرانس 

  المللی)مدرك حضور در مجمع علمی بین عنوانبهورود و خروج گذرنامه (تصویر صفحات 
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  مالی دانشگاه هايحمایت: 4ماده 

  دانشگاه اعضاي هیات علمیاز مالی  هايحمایتالف) 

 باریکتوانند در چارچوب آخرین دستورالعمل اجرائی و با رعایت تشریفات اداري، اعضاي هیات علمی می 4-1

المللی هاي آموزشی بینالمللی یا حضور در کارگاهبین مجامع علمی جهت ارائه مقاله در ،شمسی هرسالدر 

  (با شرط ارائه مقاله) به خارج از کشور اعزام شوند.

و ارائه مقاله در مجامع علمی  در صورت شرکت دانشگاه هیات علمی ايعضبراي اهاي قابل پرداخت هزینه 4-2

  باشد:ذیل می صورتبهدانشگاه و امور مالی مدیریت پژوهش  تائیدالمللی با بین

  براساس حکم ماموریت العادهفوق مأموریتحق  

 دالر امریکا 700حداکثر تا  المللیهزینه ثبت نام در مجامع علمی بین  

  عوارض خروج از کشور و اکونومی براي پرواز رفت و برگشت بلیتهزینه  

 المللیمجامع علمی بینهزینه ثبت نام تنها  متقاضی از سوي کشور میزبان رد درخواست روادید صورت در 4-3

 ر مالیو امو مدیریت پژوهش تائیدبا  قابل قبولهمایش و بر اساس اسناد  حساببهواریز  شرطبهخارج از کشور 

  پرداخت هست.دالر امریکا قابل  500حداکثر تا  عضو هیات علمی پژوهانهاز محل 

ده العابدون فوق مأموریت، فقط یک سالبراي بار دوم در طول  المللیمع علمی بینامج شرکت دربراي  4-4

  اعضاي هیات علمی میسر خواهد بود.پژوهانه دالر آمریکا از محل  500با پرداخت هزینه ثبت نام تا سقف 

  دانشگاه دکتريدانشجویان ز امالی  هايحمایتب) 

- و ارائه مقاله در مجامع علمی بیندر صورت شرکت  دکتريبراي دانشجویان هاي قابل پرداخت هزینه 4-5

  باشد:ذیل می صورتبهدانشگاه مالی  و امورمدیریت پژوهش  تائیدالمللی با 

  دالر امریکا 300هزینه پایه به مبلغ  

  دالر امریکا 700حداکثر تا  المللیبینمجامع علمی هزینه ثبت نام در  

  عوارض خروج از کشورو  اکونومی پرواز براي برگشترفت و  بلیتهزینه 

  باشد.می ریالی صورتبهبانک مرکزي وزارت متبوع و ها با توجه به نرخ تعیین شده از طرف تمامی پرداخت 4-6

  : نظارت بر حسن اجرا5ماده 

 دستورالعمل. در مواردي که هستبر عهده معاونت پژوهش دانشگاه  دستورالعملنظارت بر حسن اجراي این 

  مسکوت است، با نظر شوراي پژوهش دانشگاه اقدام خواهد شد.

و  پژوهشتوسط شوراي  30/5/1397 تبصره در تاریخ 7بند و  25 ماده و 5مشتمل در  دستورالعملاین 

 تاریخ تصویبه و از به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه بناب رسید 4/6/1397 فناوري پیشنهاد شد و در تاریخ

 .باشدالزم االجرا می


