
     

 آيين نامه نحوه شركت اعضاي هيات علمي در همايش هاي معتبر داخلي با ارائه مقاله

1 
 

 

  :اعضاي هيات علمي دانشگاه ماليربا شرايظ زيرميتواننددرهمايشهاي معتبرداخلي شركت نمايند 

كه مربوط به سقف پرداخت هسينه شركت در كنفرانس هاي داخلي مي باشد، اين آئين نامه « ي»بند : توجه

 . ريال اصالح گرديد000/000/5به مبلغ ،26/6/1396 هيات رئيسه دانشگاه مالير به تاريخ 79جلسه در

 .  ومايٍ ي يا زاضاي كميتٍ علمي معتثط تاضسISCَمايص تايس زض سايت  :الف 

. زضيافت پصيطش لغعي ممالٍ  :ب 

. ممالٍ زض َيچ َمايص زاذلي زيگطي اظ سًي وًيسىسٌ يا وًيسىسگان اضائٍ وطسٌ تاضس  :ج 

. ممالٍ تا وام زاوطگاٌ ماليط اضائٍ گطزز  :د 

. اعتثاض علمي َمايص ي زضذًاست عضً َيات علمي تٍ تاييس ضًضاي گطيٌ تطسس  :اه

. ممالٍ زض مجمًع چكيسٌ مماالت َمايص چاج ضسٌ تاضس ي پس اظ تاظگطت اضائٍ گطزز  :و 

. تصًيط ممالٍ اضسالي ي پصيطش لغعي ممالٍ لثل اظ سفط اظ عطيك گطيٌ تٍ حًظٌ معايوت پژيَطي اضسال گطزز :ز 

گًاَي معتثط ثثت وام ي حضًض زض َمايص ي اضائٍ ممالٍ اظ زتيط ذاوٍ َمايص اذص ي تٍ حًظٌ معايوت پژيَطي زاوطگاٌ  :ح 

. اضائٍ گطزز 

حساكثط . مايص تعاليٌ يك ضيظ جُت ضفت ي تطگطت السام تٍ صسيض اتالغ مامًضيت مي ضًز تٍ تعسازضيظَاي تطگعاضي ٌ :ط 

.  ضيظ مي تاضس 6ظمان مامًضيت 

 000/500/2 حساكثط َعيىٍ ضطكت زضكىفطاوس ضامل َعيىٍ ثثت وام،اياب يشَاب يحك مأمًضيت،تااضائٍ اسىازمعتثط :ي 

 . ضيال ذًاَستًز

زض صًضت .  تٍ َط عضً َيات علمي زض صًضت احطاظ ضطايظ فًق زض سال يك تاض تعلك مي گيطز ايه امتياظ  :1تبصره 

زضذًاست عضً َيات علمي جُت ضطكت زض تيص اظ يك َمايص عي يكسال زاوطگاٌ زض صًضت احطاظ عسم اذالل زض امًض 

 ضيظ تيطتط 20آمًظضي مطتًعٍ تطاي عضً َيات علمي فمظ مامًضيت صازض ذًاَس ومًز تٍ وحًيكٍ مجمًعٍ مأمًضيت َا اظ 

. وگطزز 

زض مًاضزي كٍ ممالٍ زض َمايص تعىًان ممالٍ تطتط اوتراب ضًز ي گًاَي الظم اظ زتيط ذاوٍ َمايص اضائٍ گطزز عاليٌ تط  :ك 

.  ساعت حك التحميك تٍ اضائٍ زَىسٌ ممالٍ پطزاذت ذًاَس گطزيس 15مًاضز فًق معازل 

زض صًضتي كٍ ممالٍ زاضاي تيص اظ يك وًيسىسٌ تاضس تطاي اضائٍ زَىسٌ ، مامًضيت تا پطزاذت تىسي ي تطاي وفطات تعسي :ل 

 . ميگطزززضصًضتي كٍ كليٍ وًيسىسگان عضًَيت علمي زاوطگاٌ ماليطتاضىس َعيىٍ ثثت وام پطزاذت 

كىفطاوسُاي ملي يتيه  آن زستٍ اظ اعضاي َيات علمي زاوطگاٌ كٍ تٍ عىًان زايض يا عضً َيات ضئيسٍ سميىاضَا ي  :م 

 . المللي مىصًب ضسٌ تاضىس،ميتًاوىساظمعاياي تىسط ايه آييه وامٍ استفازٌ ومايىس

.  ضماوت اجطايي زاضز 1/1/85ايه آييه وامٍ اظ  :2تبصره 

 زض َفسَميه جلسٍ ضًضاي پژيَطي زاوطگاٌ تٍ تصًية ضسيس ي 10/7/85تثصطٌ زض تاضيد  (2)تىس ي (13)ايه آئيه وامٍ زض 

.  پس اظ تطضسي مًضز تصًية وُايي لطاض گطفت 29/8/85َمچىيه زض جلسٍ َيأت ضئيسٍ زاوطگاٌ زض مًضخ 

  .زضپىجاٌ يپىجميه جلسٍ ضًضاي پژيَطي زاوطگاٌ اصالح ضسٌ يتٍ تصًية ضسيس 08/10/88ايه آئيه وامٍ « ي»تىس 


