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ضاي     چگونگي -12 بخش سهیالت به اع شگران   علميهیأتپرداخت ت در  کنندهشرکت و پژوه

 خارج از کشور الملليبین هايکنگره

سالیانه به اعضای      -128 ماده شگاه  شگاه یا      علمیهیأتدان شگاه و مخترعین و مبتکران دان و پژوهشگران دان

شجویان مقطع     شگاه و دان شجویان     PhDخارج دان ستیاری و دان ستعدادهای ضو  عو د شان یا   ا کمیته درخ

سایر     شجویی و  شگر که مقاله    تحقیقات دان شجویان پژوه شور  المللیبین هایکنگرهدر  هاآندان با  خارج از ک

طبق  پذیرفته شده باشد تا سقف معینی   لرستان  دانشگاه علوم پزشکی   یکی از مراکز تحقیقاتی مرتبط  آدرس

 .نمایدمیمواردی که در ذیل خواهد آمد برای شرکت در آن کنگره تسهیالت مالی پرداخت 

اعم از پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی     لرستان دانشگاه علوم پزشکی    علمیهیأتکلیه اعضای   -1 بند

 .گیرندمیقرار  نامهآیینیا بازنشسته در شمول این 

ــا   -1 تبصره ــایر موارد نظیر اعضـ ــریب    متعهد خدمت    علمیهیأت سـ لحاظ نمودن میزان تعهد   با   Kیا ضـ

ــرایط فرد اعزامی در   ماندهباقی ــایر ش ــگاه  و س ــی دانش ــورا پژوهش ــتن اعتبار  ش ــتن یا نداش ــب داش بر حس

ــی     بشــود. گیریتصــمیم بدیهی اســت تمام مراحل قانونی شــامل موافقت گروه مربوطه، شــورای پژوهش

 .باشدمیمرکز یا دانشگاه و موافقت مراجع قانونی دانشگاه نظیر مدیریت حراست الزامی دانشکده/

شور، خارج از ک المللیبین هایکنگرهشرایط استفاده پژوهشگران دانشگاه از تسهیالت شرکت در     -129 ماده

صه مقاالت کنگره در     صورت ایندکس نبودن خال شتن حداقل یک مقاله   ISIدر   عنوانبه Pubmedیا  ISIدا

سنده   سئول نفر اول یا نوی شکی    آدرسبا  م شگاه علوم پز ستان دان ش  سال گذشته  یک در  لر تن و همچنین دا

در  تواندیمفرد متقاضی   باریک در این موارد فقط. باشد می استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی لرستان     رابطه

در این شرایط فقط نصف هزینه های مربو  به تسهیالت بعنوان  کنگره شرکت نماید.طول مدت استخدام در  

 کمک هزینه پرداخت خواهد گردید.

خارج  یالمللبین هایکنگرهشرایط استفاده مخترعین و مبتکران دانشگاه از تسهیالت شرکت در       -131 ماده

اع خود اختراع یا ابد و نباید قبالً باشد می لرستان از کشور، ارائه اختراع یا ابداع خود به دانشگاه علوم پزشکی    
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را به سازمان یا دانشگاه یا سایر مراکز علمی داخل یا خارج کشور ارائه نموده باشند. همچنین الزم است قبالً        

ش         تأییدابداع یا اختراع خود را به  شی دان شورای پژوه شور و همچنین  صالح ک شند   مراجع ذی سانده با  .گاه ر

 اشد.حداکثر مدت استفاده هر دو سال یکبار می ب

استعدادهای درخشان از تسهیالت کمیته تحقیقات دانشجویی و شرایط استفاده دانشجویان عضو    -131 ماده

شتن حداقل یک    المللیبین هایکنگرهشرکت در   شور دا سکوپوس  خارج از ک  منتج از طرح تحقیقاتی مقاله ا

 نمایه شدن مقاله ارائه شده   و یک سال ارزشیابی(  ) یالدیمسال گذشته   در طی  کمیته تحقیقات دانشجویی 

شد   ISIدر  شگاه         هاینامهآیینهمچنین  .می با ستعداد درخشان دان شورای ا صوب  شد میم حداکثر مدت  .با

 استفاده یکبار در طول تحصیل می باشد. 

شجویان مقطع  د -132 ماده ستیاری  PhDان شگاه        و باالتر  و د شی دان شورای پژوه شخیص  و حداکثر به ت

صیل خود   باریک شرکت در    در طول تح سهیالت  ستفاده نمایند.    المللیبین هایکنگرهاز ت شور ا  خارج از ک

 و Meating abstractیا  Proceedingبصورت   ISIشر  استفاده از تسهیالت نمایه شدن مقاله ارائه شده در       

شده در     شده در مجالت نمایه  سنده   PubMedیا  Scopus ،ISIدارا بودن حداقل یک مقاله نمایه  بعنوان نوی

 اول یا مسئول در سال گذشته می باشد. 

و  هانآخارج از کشور فقط به کسانی که مقاله    المللیبین هایکنگرهشرکت در   کامل تسهیالت  -133 ماده

و  ،و آدرس صحیح مرکز تحقیقاتی مرتبط را داشته باشند    کنگره مربوطه مرتبط با رشته تحصیلی آنان باشد   

صورت   ISIمقاله آنها در  شد     Meating abstractیا  Proceedingب شده با . تعیین این گرددمیپرداخت چاپ 

 . باشدمیشورای پژوهشی دانشگاه  تأییدو  /مرکزارتبا  با شورای پژوهشی دانشکده

ــورتبهی که هایکنگره -134 ماده ــور انجام  ایمنطقه ص ــارکت چند کش ــوندمیو با مش   هایکنگرهجزو  ش

 .گیردمیتعلق ن هاآنتسهیالتی برای شرکت در محسوب نشده و  المللیبین

 للیالمبین هایکنگرهی که در داخل کشور تحت عنوان  هایکنگرهاین تسهیالت برای شرکت در    -135 ماده

 .شودمیپرداخت ن گرددمیبرگزار 
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سایر      (نفر اول یا ارائه کننده مقاله) یک نفربا هر مقاله فقط  -136 ماده سهیالت دارد و به  ستفاده از ت حق ا

 .گیردمینفرات بعدی مقاله هستند مبلغی تعلق ن عنوانبه کهآن یا پژوهشگر علمیهیأتاعضای 

چنانچه یک نفر در یک کنگره چندین مقاله داشته باشد تنها برای یک مقاله تسهیالت پرداخت     -137 ماده

  .گیردمیو به سایر مقاالت پاداش یا تسهیالتی تعلق ن شودمی

ضا  -138 ماده شگاه       علمیهیأت یاع سته دان ش شی          دربازن شورای پژوه شرایط و موافقت  شتن  صورت دا

 از تسهیالت استفاده نمایند. توانندمی باریک هر پنج سالدانشگاه 

 Procedingصورت  ها بهشرطی که مقاله ارائه شده آن  به هاهمایشتعداد دفعات مجاز شرکت در   -139 ماده

شد  نمایه برداری ISI Web of Scienceدر نمایه  Meeting Abstractیا  صحیح مرکز تحقیقاتی   با و آدرس 

 مرتبط دانشگاه را داشته باشد به شر تامین اعتبارات الزم:

 علمی  هر دو سال یکباراعضا هیأت -1 بند

هستند  ISI WOSدر  12در اسکوپوس و  15پژوهشگران برتر دانشگاه که دارای اچ ایندکس حداقل   -2 بند

 می باشند سالی یکبار ISI WOSا ی PubMedمقاله منتشر شده در نمایه های  32و یا حداقل دارای 

 بار در سال تحنه و ارزشیابی )بورد( حداکثر یکمم هایهیأتاعضای  -3 بند

ــا  -4 بند ــنو     علمیهیأت اعضـ و نیز  اند گردیده ره رازی یا خوارزمی  او محققینی که موفق به اخذ جایزه جشـ

 بار در سال  تا حداکثر یک گردندمیاساتید نمونه که هر سال توسط وزارت متبوع انتخاب و معرفی 

قبل از اعزام، خالصـه مقاله پذیرفته شـده در کنگره به زبان انگلیسـی، نامه     بایسـت میمتقاضـی   -141 ماده

م منبع که در فر)استفاده از تسهیالت   ، موافقت گروه مربوطه وتقاضای شرکت   شده تکمیلپذیرش مقاله، فرم 

ستخراج   صات کامل کنگره     ، نحوه ارائه مقالههادادها شخ شده  ز ازجملهو م مان و مکان و عنوان کنگره ذکر 

به دبیر شورای پژوهشی دانشکده مربوطه و در خصوص پژوهشگران،        علمیهیأتدر خصوص اعضای    (است 

مخترعان و مبتکران داخل یا خارج دانشگاه یا دانشجویان عضو استعدادهای درخشان و دانشجویان پژوهشگر        

در شورای پژوهشی    هادرخواست ، علمیهیأتخصوص اعضای    ارائه نماید. درکده به مدیر امور پژوهشی دانش  
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شکده  صویب نهایی ارجاع         / مرکزدان شگاه جهت ت شی دان شورای پژوه صورت موافقت به  مربوطه مطرح و در 

. در خصــوص پژوهشــگران، مخترعان و مبتکران داخل یا خارج دانشــگاه یا دانشــجویان عضــو شــوندمیداده 

شجویا      شان و دان ستعدادهای درخ شگر  ا ست ن پژوه شگاه مطرح        هادرخوا شی دان شورای پژوه ستقیم در  م

 .گردندمی

 گیردمیتسهیالت به مقاالتی تعلق  -141 ماده

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان بوده مرکز تحقیقاتی مرتبط با افیلیشنکه  -1 بند

ــورتبهخالصــه مقاله  -2 بند ــده  Meeting Abstractیا  proceding ص  ISI Web ofدر مجالت نمایه ش

Science 

 باشدیممیالدی سال بر تنی توجه به ارزشیابی سالیانه وزارت بهداشت در زمینه پژوهش که مببا  -142 ماده

 .باشدمینیز سال میالدی مبنای استفاده از تسهیالت 

، پژوهشگران، مخترعین و مبتکران با رابطه  علمیهیأتتسهیالتی که از طرف دانشگاه به اعضای     -143 ماده

ستخدامی  شرکت در    ا ضی  شور  المللیبین هایکنگرهمتقا شر  رعایت ماده های   خارج از ک  142تا  128به 

شامل ارز روزانه، هزینه خرید بلیط هواپیما در حد کالس عادی )اکونومیک( رفت و برگشت  گرددمیپرداخت 

صدور ویزا، هزینه     تریننزدیکشهر محل برگزاری کنگره یا   از تهران به شهر به محل برگزاری کنگره، هزینه 

)هشتاد  82222222تا سقف یا مقاالت و پاداش مقاله  نامربتمسافرتی، حق   نامهبیمهخروج از کشور، هزینه  

 میلیون ریال( پس از تامین اعتبارات الزم پرداخت خواهد شد.

ــدور نامربتارائه فاکتور معتبر برای موارد حق  -1 بند ــافرتی و عوارر خروج از  نامهبیمهویزا، ، هزینه ص مس

 .باشدمیکشور الزامی 

 .باشندمیاعتبار قابل اجرا  تأمینتمامی موارد فوق در صورت وجود  -1 تبصره

شکیل         -2 تبصره شگاه ت شورای پژوهشی دان در مواردی که به دلیل برخی مشکالت نظیر محدودیت زمانی 

ت تصویب شرک   شر  بهدر همایش بگذرد  نشود و یا تا تشکیل شورای پژوهشی ممکن باشد از زمان شرکت       
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پژوهش  مدیریت تأییدخارجی در شورای پژوهشی دانشکده یا مرکز تحقیقاتی با     المللیبینمحقق در کنگره 

ضای معاون تحقیقات و    شگاه و ام سهیالت برای محقق      آوریفندان ستفاده از ت شگاه در یک نامه جداگانه ا دان

 .باشدمیبالمانع 

شنهاد معاونت تحقیقات و         -3 تبصره ساله به پی سهیالت اعطایی هر  صویب     آوریفنسقف ت شگاه و ت دان

 .باشدمیدانشگاه قابل افزایش  رئیسههیأت

ضای   مأموریت -144 ماده شگاه که مقاله     علمیهیأتکلیه اع شگران دان خارج از  هایکنگرهدر  هاآنو پژوه

  العادهفوقروز بدون دریافت  12حداکثر  ایندنممیکشــور پذیرفته شــده اســت و از تســهیالت مالی اســتفاده 

سئول   روزانه خواهد بود. مأموریت شکده یا مرکز و مقام موافقت کننده معاونت     تأییدکنندهمقام م ست دان ریا

 دانشگاه خواهد بود. آوریفنتحقیقات و 

رابطه اســـتخدامی با دانشـــگاه  تســـهیالتی که از طرف دانشـــگاه به مخترعین و مبتکران بدون -145 ماده

 و پس از تصویب شورای پژوهشی دانشگاه می باشد. 143بر اساس ماده  شودمیرداخت پ

شی            -146 ماده شورای پژوه ضی تهیه و در اختیار  سط متقا سفر تو سفر در پایان  ست گزارش علمی  الزم ا

 دانشگاه قرار گیرد.

پژوهشیار اقدام نموده و   افزارنرمخود در  CVالزم است متقاضی در پایان سفر نسبت به تکمیل      -147 ماده

صویر از  صه مقاله       یک ت صویر از خال شرکت و یک ت شگاه    شده چاپگواهی  شی دان  و به مدیریت امور پژوه

 همچنین یک تصویر از گواهی شرکت و خالصه مقاله نیز در اختیار کارشناس پژوهشی دانشکده قرار دهد.

  


