دستور العمل نحوه شرکت در کنگرهها و سمينارهاي علمي داخل کشور
همايش و سمينارهاي علمي بستر مناسبي را براي نشر و ارائه جديدترين دستاوردهاي علمي فراهم مييسيادد و
سبب گسترش تبادالت علمي و ارتقاء قابليتهاي پژوهشي و آمودشي اعضاء هييتت علميي و محققيا مييگيردد.
متقاضيا واجد شرايط اين آئين نامه ميتوانند با استفاده اد تسهيالت مقيرر در کنگيرههيا و سيمينارهاي علميي
داخل کشور شرکت نمايند.
1ي شرکت در کنگره منوط به ارائه مقاله علمي است که قبالً در کنفرانس يا کنگره ديگري ارائه نشده باشد.
2ي ارائه دهنده مقاله بايد عضو هيتت علمي دانشجو يا کارشناس تابع اين دانشگاه باشد.
3ي ذکر عنوا دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواد در خالصه مقاله چاپ شده جهت پرداخت هزينه الزاميي
است.
4ي متقاضي شرکت در کنگره بايد جهت اعزام طبق روال اداري و دانشجويا با موافقت استاد راهنما اقدام نمايند
و پس اد بادگشت اد متموريت جهت پرداخت هزينه ها مدارك ذيل را به معاو پژوهشي دانشکده ييا بيمارسيتا
مربوطه ارائه نمايد.
الف) خالصه مقاله چاپ شده در کتابچه يا  CDکنگره
ب) گواهي شرکت در کنگره يا ارائه مقاله
ج) الشه بليت رفت و برگشت با مهر آژانس مسافرتي (بليط هاي اينترنتي بايد با مهر آژانس مسافرتي تتييد شوند).
د) حکم متموريت صادر شده اد سوي واحد متبوع (شامل دانشجويا نمي شود).
ه) اصل فيش بانکي يا گواهي معتبر پرداخت هزينه ثبت نام اد سوي دبيرخانه کنگره (پرداختهياي اينترنتيي باييد بيه
تتييد بانک عامل برسند).

و) کپي حکم کارگزيني جهت کارشناسا و اعضاء هيئت علمي و کپي کارت دانشجويي جهت دانشجويا

5ـ نحوه پرداخت هزینه ها:
 در صورت ارائه مقاله به صورت سخنراني هزينه بليت رفت و برگشت مامورييت (رودهياي کنگيره 2 +
رود) و هزينه ثبت نام کنگره به اعضاي هيئت علمي و کارشناسا پرداخت مي گردد.
 در صورت ارائه مقاله به صورت پوستر در کنگره هاي مليي فقيط هزينيه ثبيت نيام کنگيره و مامورييت
پرداخت خواهد شد.
 در مورد مقاالت ارائه شده به صورت پوستر در کنگره هاي بين المللي داخلي پرداخت هزينه هيا هماننيد
ارائه مقاله به صورت سخنراني مي باشد.

تبصره :به دانشجويا عالوه بر هزينه ثبت نام هزینه ایاب و ذهاب (بليت اتوبوس ييا قايار) نييز پرداخيت
خواهد شد.
تبصره :در صورتي که ارائه دهنده مقاله در بين رودهاي کنگره عزيمت نمايد بر اساس تياري بلييت رفيت و
برگشت متموريت صادر ميشود.
6ي به اعضاي هيتت علمي بادنشسته اين دانشگاه به شرط احراد ساير شرايط مندرج در بنيد  3و ( 4بيه اسيتثناي
بند "د") هزينه هاي کنگره يکبار در سال قابل پرداخت است.
7ي هزينه ثبت نام و بليت (اتوبوس يا قاار) در مورد دانشيجويا تحصييالت تکميليي و دانشيجويا فعيال عضيو
کميتههاي تحقيقاتي دانشگاه با ارائه مقاله سالي دو بار قابل پرداخت ميباشد.
تبصره :دانشجوياني به عنوا دانشجوي فعال کميتيه تحقيقيات دانشيجويي محسيوب مييگردنيد کيه يکسيال اد
عضويت آنها در کميته گذشته باشد و مقاله نامبرده حاصل کار تحقيقاتي مصوب باشد.
تبصره :هزينه بليت هواپيماي دانشيجويا مشيروط بيه اينکيه در کنگيره بيين الملليي مقاليه خيود را بيه صيورت
سخنراني ارائه نمايند و يک مقاله چاپ شده در نمايه نامه  ISIداشته باشند قابل پرداخت خواهد بود.

