آئين نامه داخلي شركت در همايش هاي علمي خارج كشور
اين دستور العمل مکمل آئين نامه شرکت در همايشهاي علمي خارج از کشور وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي بوده و به منظور هماهنگي در پرداخت ارز و ايجاد تسهيالت بخشهايي از آئين نامه که
شفاف نبوده تنظيم گرديده و کليه آئين نامههاي قبلي مغاير با اين دستور العمل ملغي ميباشد.
به تمام اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشگاه که در قالب اعزام به کنگره يا فرصت مطالعاتي با
هزينه دانشگاه به خارج از کشور عزيمت ميکنند «سفير علمي» اطالق ميشود .هر سفير علمي بايد در
طي مدت سفر ،خود را در ارتقاء دانشگاه متعهد دانسته و در اين راستا فعاليت نمايد .بديهي است اين
امر مستلزم ارتباط مؤثر ،دقت و ثبت مورد الزم است.
شرايط احراز:
ماده  1ـ کنگره بايد معتبر ،بين المللي و از نظر علمي مرتبط با تخصص يا زمينه تحقيقات متقاضي
باشد.
ماده 2ـ مقاله حاصل طرح تحقيقاتي مصوب ،دانشجوئي يا پايان نامه راهنمايي شده  3سال گذشته
باشد.
تبصره  :1اگر مقاله حاصل پايان نامه آخرين مقطع تحصيلي عضو هيأت علمي جديد االستخدام باشد،
در صورتي از تسهيالت استفاده خواهد کرد که قبالً در طي تحصيل از امتياز قانوني يك بار شرکت در
سمينارها و کنگره هاي بين المللي استفاده نکرده باشد.
تبصره  :2از هر طرح تحقيقاتي مصوب يا پايان نامه فقط يك بار مي توان جهت ارائه مقاله در
همايشهاي خارج از کشور استفاده کرد.
ماده 3ـ به مقاالت  web posterو  e-posterفقط هزينه ثبت نام تا سقف ذکر شده در اين آئين
نامه پرداخت مي گردد.
تبصره :چنانچه فرد جهت ارائه مقاله به صورت  web posterيا  e-posterهزينه ثبت نام دريافت
نمايد و در همان سال در کنگره ديگري شرکت کند هزينه ثبت نام از سقف هزينه ها کسر خواهد شد.

ماده 6ـ افرادي که پس از احراز شرايط در همايشهاي علمي خارج از کشور شرکت کردهاند و از معاونت
پژوهشي هزينه دريافت نمودهاند در صورتي ميتوانند مجدداً از اين تسهيالت براي نوبت بعدي استفاده
نمايند که در آن فاصله زماني اقدام به چاپ مقاله در يکي از مجالت معتبر با آدرس دانشگاه نموده
باشند.
ماده7ـ شرکت کننده در همايش علمي خارج از کشور بايد نفر اول نويسندگان مقاله باشد و آدرس خود
را به عنوان يکي از واحدهاي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ذکر کرده باشد.
تبصره :در صورتي که ارائه دهنده مقاله مجري اصلي طرح نباشد کسب رضايت مجري مسئول جهت
استفاده از طرح تحقيقاتي و شرکت در همايش الزامي است.
ماده 8ـ هزينه بليت رفت و آمد و مأموريت اعزام شونده به تهران جهت انجام امور مربوط به اخذ ويزا
حداکثر دو نوبت و حداکثر مدت هر نوبت دو روز قابل پرداخت ميباشد.
ماده 9ـ در صورت وقوع هر گونه رخداد پيشبيني نشده که پس از انجام کليه امور مانع از شرکت
متقاضي در همايش گردد ،مشروط به چاپ خالصه مقاله در کتابچه کنگره فقط هزينه ثبت نام قابل
پرداخت خواهد بود.
ماده 11ـ شايسته است سفراي علمي که در کنگرهها شرکت مينمايند ضمن حضور کامل در جلسات
رسمي همايش و تالش در جهت شناساندن ايران و دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز ،سخنراني
يا پوستر خود را بر اساس مقررات همايش ارائه نمايد.
ماده  11ـ تعهدات متقاضي پس از بازگشت:
 ارائه سخنراني در گروه آموزشي خود درباره محتواي همايش و آناليز موضوعات مورد بحث در
کنگره
 تهيه گزارش سفر که الزم است حداکثر يك هفته پس از مراجعت بر اساس فرم مربوطه و تأئيد
معاونت پژوهشي دانشکده به معاونت توسعه پژوهش و فن آوري ارسال گردد
 تهيه کتاب چکيده مقاالت يا کپي کتاب يا لوح فشرده آن و ارائه به اداره همايش هاي علمي

ماده  11ـ جهت آن دسته از اعضاي مراکز تحقيقاتي که سال گذشته تا قبل از سفر داراي  2مقاله ISI
با آدرس دانشگاه بوده و در قالب فعاليت سفير بتوانند يکي از موارد زير را به انجام برسانند پرداخت
هزينه ها بدون سقف خواهد بود:
 اخذ اعتبارات پژوهشي از مراکز خارج از کشور
 انجام مذاکرات و عقد تفاهم نامه با مراکز خارجي
 جلب و بکارگيري عضو هيأت علمي الحاقي
 جلب به همکاري و دعوت از سخنران خارجي
تبصره  :1در مورد مقاالت  ISIکه تا قبل از سفر متقاضي چاپ نشده پذيرش مقاالت نيز قابل قبول
مي باشد .ضمناً جهت استفاده از تسهيالت فقط يك نوبت مي توان از اين مقاالت استفاده نمود.
تبصره  :2در صورت وجود اعتبار  01درصد هزينه مصوب به صورت علي الحساب به متقاضي پرداخت
خواهد شد و پرداخت مابقي هزينهها منوط به انجام تعهدات ذکر شده در اين آئين نامه ميباشد.

شيوه نامه پرداخت هزينه هاي اعزام شوندگان به كنگره هاي خارجي
بر اساس مصوبه شماره  4پانزدهمين نشست هيأت رئيسه محترم دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور
اهواز به تاريخ  94/10/26سقف هزينه هاي کنگره داخلي به شرح ذيل مي باشد:
محل

هزينه روزانه

قاره امريکا ،
اقيانوسيه و آفريقا

روزهاي کنگره  3 +روز

اروپا،
شرق آسيا
کشورهاي همسايه
*
و آسياي نزديك

روزانه معادل ارزي  022دالر

روزهاي کنگره  0 +روز

هزينه ثبت نام

سقف هزينه ها

معادل ارزي تا سقف  022دالر

02/222/222

معادل ارزي تا سقف  022دالر

روزانه معادل ارزي  022دالر
روزهاي کنگره  1 +روز

معادل ارزي تا سقف  022دالر

روزانه معادل ارزي  022دالر

02/222/222

32/222/222

*کشورهاي آسياي نزديك به استثناء چين  ،ژاپن  ،کره  ،تايلند  ،تايوان  ،اندونزي  ،مالزي  ،هنگ کنگ
 ،سنگاپور و ويتنام مي باشد.
كليه هزينه مطابق موارد ذيل و بدون سقف قابل پرداخت مي باشند:
 )1بليط رفت و برگشت (داخل و خارج از کشور)
 )2ويزا
 )3عوارض خروج از کشور
 )4هزينه ثبت نام تا سقف  711دالر و براساس نرخ ارز مرجع
 )0مأموريت :روزانه  211دالر تا سقف  11روز و براساس نرخ ارز مرجع
 مبناي محاسبه و پرداخت ارز بر اساس مصوبه شماره  11چهل و يکمين نشست هيأت امناي محترم
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز به تاريخ  93/11/21به ازاي هر دالر امريکا و براساس نرخ ارز
مرجع مي باشد که توسط دانشگاه تامين مي گردد.
 ميزان يارانه پرداختي جهت کليه متقاضيان براي هر روز همايش (بر اساس تاريخ شروع و پايان ذکر
شده در راهنما يا فرم ثبت نام)  211دالر مي باشد.

نكات مهم آئين نامه شركت در كنگره هاي خارجي
تعداد دفعات مجاز شرکت در همايش:
 اعضاء هيئت علمي فقط يك بار در سال
 اعضاي هيئت هاي ممتحنه و ارزشيابي (بورد) حداکثر دو بار در سال
 اعضاء هيئت علمي و محققيني که موفق به اخـذ جايـزه جشنواره رازي يـا خوارزمـي گرديده
اند و نيز اساتيد نمونه که هر ساله توسط وزارت متبوع انتخاب و معرفي ميگردند ،تا سه سال
متوالي حداکثر دو بار در سال (با احتساب حق يك بار در سال شرکت در همايشهاي خارج از
کشور با استفاده از امکانات ارزي اعضاء هيئت علمي)
 اعضاء هيئت علمي بازنشسته فقط هر دوسال يك بار
 محققين غير عضو هيئت علمي شاغل در ستاد مرکزي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي و نيز دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني و ساير سازمانهاي وابسته
به وزارت متبوع در صورت وجود اعتبار و تهيه و ارائه مقاله تحقيقاتي مصوب هر سه سال يك
بار و در صورت اخذ جايزه جشنوارههاي رازي يا خوارزمي يك بار در سال تا دو سال متوالي.
 دانشجويان يك بار در طول مقطع تحصيلي

