بسمه تعالي
دانش گاه علوم زپشکي جیرفت

آيين انهم رشکت رد کنگره اه و کارگاه اهی توانمند سازی و ربزگاری کارگاه اهی توانمند سازی اعضاء
علم
هيأت ي دانش گاه علوم زپشکي جیرفت
ایه آییه وبمٍ دس فشيسدیه  1336ثٍ تصًیت اعضبء ؿًسای پظيَـی داوـگبٌ سػیذٌ ي اص اسدیجُـت مبٌ ػبل  1336الصم االجشا می
ثبؿذ.

بىد  :1آئيه وامٍ شرکت در َمايشُای داخلی
مادٌ  :1اسائٍ مذاسک ثجت وبم ثٍ معبيوت پظيَـی داوـکذٌ ي صذيس مًافقت وبمٍ کتجی ؿًسای پظيَـی داوـکذٌ مشثًعٍ پغ اص ثجت
وبم ي ثشای ؿشکت دس کىگشٌ داخلی ضشيسی می ثبؿذ.
مبدٌ  :2شرايط ي چگًوگی شرکت در َمايش
 )2-1تعذاد دفعبت مجبص پشداخت تؼُیالت اص عشف داوـگبٌ ثشای ؿشکت دس َمبیؾ َبی داخلی تًػظ اعضبء َیأت علمی مشثی
دس

یکجبس

می

ػبل

ثبؿذ.

 )2-2اعضبء َیئت علمی ثب دسجٍ اػتبدیبس ي ثبالتش حذاکثش ديثبس دس ػبل مجبص ثٍ اػتفبدٌ اص ایه مضایب می ثبؿىذ.
 )2-3اعضبء َیئت علمی ي محققیىی کٍ مًفق ثٍ اخز جبیضٌ جـىًاسٌ ساصی یب خًاسصمی گشدیذٌ اوذ ي ویض اػبتیذ ومًوٍ کٍ َشػبلٍ
تًػظ يصاست ثُذاؿت اوتخبة ي معشفی می گشدوذ ،تب ػٍ ػبل متًالی حذاکثش ديثبس دس ػبل مجبص ثٍ اػتفبدٌ اص ایه تؼُیالت می
ثبؿىذ.
مادٌ :3جُت اػتفبدٌ اص تؼُیالت الصم اػت گضاسؽ علمی ػفش (ثبصخًسد ؿشکت دس َمبیؾ) ي ػبیش مؼتىذات الصم حذاکثش ديمبٌ
پغ اص مشاجعت ثٍ داوـگبٌ ثٍ معبيوت تحقیقبت فىبيسی داوـگبٌ تحًیل دادٌ ؿًد.
مادٌ  :4ثٍ مقبالت اسائٍ ؿذٌ ثٍ صًست پًػتش ي یب ػخىشاوی دس کىگشٌ َبی داخلی کٍ اسائٍ دَىذٌ دس کىگشٌ ؿشکت وکشدٌ ثبؿذ،
َضیىٍ ای تعلق وخًاَذ گشفت.
مبدٌ  :5مؼتىذات الصم جُت ثشخًسداسی اص تؼُیالت عجبستىذ اص:
-

گًاَی ثجت وبم دس َمبیؾ

-

گًاَی پشداخت َضیىٍ ثجت وبم

-

مًافقت کتجی ؿًسای پظيَـی داوـکذٌ

-

ثشگٍ مبمًسیت

-

گًاَی ؿشکت دس َمبیؾ

-

کتبثچٍ ي  CDچکیذٌ مقبالت َمبیؾ /فبیل  PDFپًػتش ثب  affiliationداوـگبٌ علًم پضؿکی جیشفت
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تؼُیالت ؿشکت دس کىگشٌ َبی داخلی ثشای اعضبء َیئت علمی
مبلغ تشًيقی (ريال)

وًع فعاليت
اسائٍ مقبلٍ دس کىگشٌ ثیه المللی داخلی (ػخىشاوی)

3000000





َضیىٍ ثلیظ سفت ي ثشگـت
َضیىٍ ثجت وبم
 2000000سیبل کمک َضیىٍ اقبمت

اسائٍ مقبلٍ دس کىگشٌ ثیه المللی داخلی (پًػتش)

2000000





َضیىٍ ثلیظ سفت ي ثشگـت
َضیىٍ ثجت وبم
 2000000سیبل کمک َضیىٍ اقبمت

2500000



َضیىٍ ثجت وبم

1500000



َضیىٍ ثجت وبم

اسائٍ مقبلٍ دس کىگشٌ کـًسی (ػخىشاوی)
اسائٍ مقبلٍ دس کىگشٌ کـًسی (پًػتش)

بىد  :2آئيه وامٍ شرکت در َمايشُای خارجی
مادٌ  :1سيوذ مًافقت داوـگبٌ ثب ؿشکت افشاد دس کىگشٌ َبی خبسجی عجق فلًچبست اعضام ثٍ ػفش َبی خبسجی می ثبؿذ
مادٌ  :2ؿشایظ ي چگًوگی ؿشکت دس َمبیؾ:
 )2-1تعذاد دفعبت مجبص پشداخت تؼُیالت ؿشکت دس َمبیؾ تًػظ اعضبء َیأت علمی مشثی یکجبس دس ػبل می ثبؿذ.
 )2-2اعضبء َیأت علمی ثب دسجٍ اػتبدیبس ي ثبالتش حذاکثش ديثبس دس ػبل مجبص ثٍ اػتفبدٌ اص ایه تؼُیالت می ثبؿىذ می ثبؿىذ.
 )2-3اعضبء َیأت علمی ي محققیىی کٍ مًفق ثٍ اخز جبیضٌ جـىًاسٌ ساصی یب خًاسصمی گشدیذٌ اوذ ي ویض اػبتیذ ومًوٍ کٍ َشػبلٍ
تًػظ يصاست ثُذاؿت اوتخبة ي معشفی می گشدوذ ،تب ػٍ ػبل متًالی حذاکثش ديثبس دس ػبل مجبص ثٍ اػتفبدٌ اص ایه تؼُیالت می
ثبؿىذ.
مادٌ :3جُت اػتفبدٌ اص تؼُیالت مزکًس الصم اػت گضاسؽ علمی ػفش (ثبصخًسد ؿشکت دس َمبیؾ) ثٍ َمشاٌ ػبیش مؼتىذات
حذاکثش ديمبٌ پغ اص َمبیؾ ثٍ معبيوت تحقیقبت ي فىبيسی داوـگبٌ تحًیل دادٌ ؿًد.
مادٌ  :4ثٍ مقبالت اسائٍ ؿذٌ ثٍ صًست پًػتش دس کىگشٌ َبی خبسجی کٍ اسائٍ دَىذٌ دس کىگشٌ ؿشکت وکشدٌ ثبؿذَ ،ضیىٍ ای تعلق
وخًاَذ گشفت.
مادٌ  :5ثٍ مقبالت اسائٍ ؿذٌ ثٍ صًست ػخىشاوی دس کىگشٌ َبی خبسجی کٍ اسائٍ دَىذٌ دس کىگشٌ ؿشکت وکشدٌ ثبؿذَ ،ضیىٍ ای
تعلق وخًاَذ گشفت.
تمبمی َضیىٍ َب ثش اػبع اسائٍ مؼتىذات قبثل پشداخت اػت.
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تؼُیالت ؿشکت دس کىگشٌ َبی خبسجی ثشای اعضبء َیأت علمی
مقدارتسُيالت پرداختی

کشًر مقصد
کشًرَای َمسايٍ  ،ريسيٍ ي َىديستان (ترکيٍ  ،عراق  ،سًريٍ  ،پاکستان  ،افغاوستان  ،اکرايه ،
ترکمىستان  ،آذربايجان  ،ازبكستان  ،تاجيكستان  ،قرقيسستان  ،قساقستان  ،ارمىستان  ،گرجستان ،

222دالر( ريزَای کىگرٌ  1+ريز)

عربستان  ،امارات  ،عمان  ،قطر  ،کًيت  ،بحريه  ،لبىان  ،اردن ي ديگر کشًرَای عربی مىطقٍ
اريپا  ،آفريقا ي ساير کشًرَای آسيايی

 322دالر( ريزَای کىگرٌ2+ريز)

کشًرَای قارٌ آمريكا  ،اقياوًسيٍ  ،شاپه  ،چيه ي آفريقای جىًبی

422دالر( ريزَای کىگرٌ 2 +ريز)

 - 1-1اعضبی َیئت علمی  :اعضبء َیبت علمی سػمی قغعی  ،پیمبوی ي ضشیت کب می تًاوىذ اص تؼُیالت داوـگبٌ جُت ؿشکت دس
َمبیـُب اػتفبدٌ ومبیىذ .مجلغ ايلیٍ پشداختی ثٍ افشاد َ %50ضیىٍ خًاَذ ثًد .چىبوچٍ فشد حذاکثش ظشف  2ػبل پغ اص اسائٍ دس
َمبیؾ ،مقبلٍ اسائٍ ؿذٌ سا دس یک مجلٍ داسای ایىذکغ ثیه الملی (ؿبمل )Embase,Medline,SCOPUS or ISI
ثٍ چبح سػبوذ ثقیٍ مجلغ تب  %100پشداخت خًاَذ ؿذ.
تجصشٌ  :1پشداخت کلیٍ َضیىٍ َب مىًط ثٍ اسائٍ کتبثچٍ خالصٍ مقبالت ،گًاَی ؿشکت دس َمبیؾ ،اصل ثلیظ ي اػىبد دیگش َضیىٍ َب
ثب رکش ياثؼتگی اسائٍ دَىذٌ مقبلٍ ثٍ داوـگبٌ علًم پضؿکی جیشفت می ثبؿذ.
مادٌ  :4دس صًستی کٍ ؿشکت کىىذٌ دس کىگشٌ ،حذاکثش تب پبیبن ػبل ؿمؼی کٍ کىگشٌ دس آن ػبل ثشگضاس ؿذٌ  ،مذاسک مشثًعٍ سا
ثٍ معبيوت پظيَـی داوـگبٌ ،تحًیل وىمبیذ ،معبيوت َیچ تعُذی دس قجبل پشداخت َیچگًوٍ َضیىٍایی ثٍ ؿشکت کىىذٌ وخًاَذ
داؿت .ي چىبوچٍ ؿشکت کىىذٌ مجلغی سا علی الحؼبة دسیبفت ومًدٌ ،مًظف ثٍ عًدت آن ثٍ معبيوت پظيَـی داوـگبٌ خًاَذ ثًد.
افشاد مـمًل ي تعذاد ػفش ػبالوٍ مـمًل تؼُیالت مغبثق آئیه وبمٍ مصًة ؿًسای پظيَـی داوـگبٌ می ثبؿذ.
 2-1مادٌ  :5ػقف َضیىٍ ؿشکت دس کىگشٌ َبی خبسجی مغبثق صًستجلؼٍ َیأت امىب داوـگبٌ علًم پضؿکی ي خذمبت ثُذاؿتی
دسمبوی ،مًسخ  ،32/4/15ثشای کـًسَبی َمؼبیٍ ي وضدیک30/000/000،سیبل ي ثشای کـًسَبی اسيپبیی ي آػیبیی ثغیش اص طاپه
ي کشٌ جىًثی35/000/000 ،سیبل ي ثشای کـًسَبی طاپه ،کشٌ جىًثی ،قبسٌ آمشیکب ،اقیبوًػیٍ ي آفشیقب45/000/000 ،سیبل قبثل
پشداخت می ثبؿذ
بىد  :3شرکت در کارگاٌ َای تًاومىد سازی پصيَشی
ثٍ اعضبء َیأت علمی ي داوـجًیبن اػتعذاد دسخـبوی کٍ ثب مًافقت ؿًسای پظيَـی داوـکذٌ دس کبسگبٌ َبی مختلف ي معتجش تًاومىذ
ػبصی پظيَـی ؿشکت کىىذ ،دس صًست اسایٍ مؼتىذات الصم َضیىٍ َبی ثجت وبم یک ثبس دس ػبل قبثل پشداخت می ثبؿذ.
-

مؼتىذات ؿبمل :

-

گًاَی ثجت وبم
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-

گًاَی پشداخت َضیىٍ ثجت وبم

-

گًاَی پبیبن ديسٌ

-

وبمٍ تأییذ معبيوت پظيَـی داوـکذٌ
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