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ضاي     نامهآیین -13 بخش سهیالت به اع در  کنندهشرکت شگران  و پژوه علميهیأتپرداخت ت

 داخل کشور هايکنگره

، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه برای شرکت در همایش      علمیهیأتتشویق اعضای    منظوربه -148 ماده

شگاه به     هایکنگرهو  شور، دان شرایط ذیل اعطا     کنندگانارائهداخل ک سهیالتی با  مقاله و مدعوین همایش ت

 .نمایدمی

پس  دانموظفسخنرانی یا پوستر پذیرفته شده است      صورت به هاآنکه مقاالت  علمیهیأتمتقاضیان   -1 بند

شکده نمایند        شی دان شورای پژوه ست خود را تحویل دبیر  از اخذ موافقت مدیر گروه، مدارک همراه با درخوا

 تا در شورای پژوهشی دانشکده مطرح گردد.

 اشد.ب لرستانعلوم پزشکی دانشگاه یکی از مراکز تحقیقاتی مرتبط  آدرسمقاله ارائه شده باید با  -2 بند

ست از  -3 بند ا و ی اندشده داخلی یا خارجی ارائه  هایپذیرش مقاالتی که قبالً در کنگره مدیر گروه موظف ا

 تکراری هستند خودداری نماید.

با          منظوربه  -4 بند قت  بل از مواف مدیر گروه ق جاری گروه مربوطه،  ــگیری از بروز اختالل در امورات  پیشـ

 مسئولین دام الزم در خصوص مشخص شدن جانشین معمول و هماهنگی با      ، اقعلمیهیأتدرخواست عضو   

 ذیربط اقدام خواهد نمود.

شگاه که مقاالت   -5 بند ست باید پس از اخذ        صورت به هاآنکارکنان دان شده ا ستر پذیرفته  سخنرانی یا پو

ــگاه در اختیار مدیر ا  ــی دانش ــورای پژوهش ــت خود را جهت طرح در ش مور موافقت معاونت مربوطه درخواس

 پژوهشی دانشگاه قرار دهند.

سخنرانی یا پوستر پذیرفته شده است باید درخواست خود را        صورت به هاآندانشجویانی که مقاالت   -6 بند

شی     شورای پژوه صویب جهت طرح در  شی   کمیته تحقیقات قرار دهند تا پس از ت در اختیار مدیر امور پژوه

د و در صورت موافقت شورای پژوهشی دانشگاه، با     قرار دهن جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه    دانشگاه 

ضور در کنگره           شجویان در طول ح شد که غیبت دان شجو مکاتبه خواهد  شکده محل تحصیل دان  انعنوبهدان
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 موجه تلقی گردد.

 .گرددمیتسهیالت بر اساس نحوه شرکت در همایش و به شرح ذیل پرداخت  -149 ماده

ارائه مختلف دانشــگاه  هایمعاونت کارمندهایو محققین دانشــگاه شــامل  علمیهیأت اعضــای برای -1 بند

با پرداخت  مأموریتحکم نرانی یا پوســتر پذیرفته شــده اســت ســخ صــورتبه هاآنکننده مقاله که مقاالت 

ــت مأموریت العادهفوق از طرف باالترین مقام مافوق آن  به تعداد روزهای کنگره و یک روز برای رفت و برگش

شت )هواپیما، اتوبوس یا قطار( یا   هاآن نامربتحق و همچنین  گرددمیصادر   حوزه و بهای بلیط رفت و برگ

ستی     سواری غیر دولتی و غیر درب سیله نقلیه عمومی ) شد  (بهای و ه ب صرفاً تمام موارد فوق . پرداخت خواهد 

ایندکس  Meating abstractیا  Proceedingبصورت   ISIمقاالتی تخصیص خواهد یافت که خالصه مقاله در   

 روزانه صادر خواهد شد. العادهفوقبدون دریافت  مأموریتفقط  این صورتشده باشد در غیر 

ی که از شــرطبهدرخشــان  اســتعدادهایبرای دانشــجویان عضــو کمیته تحقیقات دانشــجویی و مرکز  -2 بند

یند در اجهت ارائه مقاله استفاده نم  لرستان کمیته تحقیقات دانشجویی مرکزی دانشگاه علوم پزشکی     آدرس

ی که از طرف برگزارکنندگان شرطبهبه تعداد روزهای همایش اسکان )و  نامربتمورد مقاالت سخنرانی هزینه 

ــرکت در کنگره    ــکان تعلق نگیرد( ش ــجویی یا محل اس هواپیما، قطار یا اتوبوس( تعلق )کنگره خوابگاه دانش

 رستانلکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی   آدرس شر  بهنیز  . در مورد مقاالت پوستر گیردمی

ــکان ) و  نام ربت هزینه   ــرطبه به تعداد روزهای همایش     اسـ ی که از طرف برگزارکنندگان کنگره خوابگاه     شـ

ورد در م .گیردمیتعلق قطار یا اتوبوس( فقط )شــرکت در کنگره  دانشــجویی یا محل اســکان تعلق نگیرد( 

صرفا ب      سهیالت  شجویان ت سالیانه کمیته های      دان شی  شیابی پژوه ه همایش هایی تعلق می گیرد که در ارز

سهیالت تعلق            صورت ت شد در غیر این شگاه با شنواره رازی دارای امتیاز برای دان شجویی و یا ج تحقیقات دان

 نخواهد گرفت.

 در صورت شرکت دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی      برای دانشگاه  داشتن امتیاز  در صورت  -3 بند

ــجویی با   های همایش و  ها کنگرهمختلف داخلی و نیز  های کنگرهو  ها همایش در  تعداد و مدت    تأیید  دانشـ
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زمان شــرکت این دانشــجویان در ســمینارهای مختلف در شــورای پژوهشــی کمیته تحقیقات دانشــجویی و 

اسکان   و (دربستی  تصور بهقطار یا اتوبوس )، مسافرت  نامربتمربو  به  هایهزینهشورای پژوهشی دانشگاه    

شگاه قابل پرداخت خواهد بود.       شی دان شورای پژوه صویب  سب امتیاز در   با ت شیابی البته منو  به ک  هایارز

 د بود.همدیریت پژوهشی دانشگاه قابل پرداخت خوا تأییددانشگاه که با 

  


