
 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
المللمعاونت بین  

 

 

حمایتی جهت شرکت اعضای هیات علمی دستورالعمل 
های خارج از کشوردانشگاه در کنفرانس  

 

 

 

 

 

 



  

های خارج از کشور تنظیم شده سازی و تسهیل شرکت اعضای هیات علمی در همایشاین دستورالعمل برای حمایت و یکپارچه
در این دستورالعمل به جای استفاده از کلمات مختلف همایش، کنفرانس، سمینار، سمپوزیوم، گردهمایی و نظایر آن به خاطر . است

- بین معاونت«الملل دانشگاه که از این پس در این دستورالعمل به عنوان معاونت بین. شوداستفاده می» کنفرانس«سهولت از کلمه 

مسئولیت انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در همایش های علمی خارج کشور را بر عهده  شود،از آن یاد می» الملل
  . دارد

اعضای هیات علمی در همایش های خارج کشور با استفاده از این دستورالعمل به شرح زیر شرایط الزم برای شرکت  – 1ماده 
  :است

  .گرفته باشدمقاله ارسالی مورد پذیرش قطعی همایش قرار  -الف

  .نام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در آدرس متقاضی قید شده باشد -ب

  ).مطابق با آیین نامه ارتقا و مصوبات هیات ممیزه دانشگاه(متقاضی نویسنده اول مقاله باشد  -ج

  .متقاضی در صورت انجام سفرهای قبلی، تسویه حساب مالی انجام داده باشد -د

ه مقاله ارائه شده بر اساس طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه یا طرح مورد قرارداد با خارج از دانشگاه باشد، بایستی در چنانچ: 1تبصره 
  .مقاله به این موضوع اشاره شده باشد (acknowledgement)بخش سپاسگزاری 

  .ر استارائه هر مقاله تنها در یک کنفرانس و با استفاده از این دستورالعمل امکانپذی: 2تبصره 

شود ولی تفاوتی بین ارائه مقاله به صورت سخنرانی و یا پوستر حمایت مالی دانشگاه تنها از ارائه مقاله کامل انجام می: 3تبصره 
  .وجود ندارد

الملل به صورت ساالنه ارائه و مورد تصویب هیات رییسه دانشگاه ها مطابق با پیشنهاد معاونت بینبودجه ساالنه حمایت – 2ماده 
  . می رسد

حمایتی مصوب، مطابق با سرانه اعضای هیات علمی هر دانشکده و به تفکیک دانشکده ها تعیین و ابالغ تخصیص بودجه  – 3ماده 
ودجه هر دانشکده بر عهده ریاست دانشکده برنامه ریزی و اولویت بندی استفاده از تسهیالت این دستورالعمل در سقف ب. شودمی

  .مربوطه است

  .در صورت عدم استفاده از بودجه اختصاص یافته به هر دانشکده، بودجه مذکور به سال بعد منتقل خواهد شد: 4تبصره 

  :زیر استفرمول مبلغ حمایتی مقاله برای هر عضو هیات علمی به شرح  – 4ماده 



شود که برای سال در دو سال توسط هیات رییسه دانشگاه مشخص میبر اساس منطقه جغرافیایی برگزاری کنفرانس  ضریب 
 :مطابق با جدول زیر است 1397

  میلیون ریال 25  کنفرانس های منطقه خاورمیانه
  میلیون ریال 40  کنفرانس های منطقه اروپا، آسیای میانه و آفریقا

  میلیون ریال 50  قاره آمریکا، اقیانوسیه و آسیای شرقی و جنوب شرقی کنفرانس های منطقه
  

مطابق با  1397شود که برای سال در هر سال توسط هیات رییسه دانشگاه مشخص میبر اساس کیفیت کنفرانس  و ضریب 
  :جدول زیر است

دارای  SJRکه در سایت  Scopus استنادینمایه شده در پایگاه کنفرانس های 
  *.می باشند نمایه و ضریب 

  معتبر خارجیکنفرانس های سایر 
  .اطالعات این کنفرانس ها به تفکیک زمینه تخصصی در پایگاه زیر قابل دستیابی است *

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?type=p 
  

، به منظور تشویق اعضای هیات علمی به شرکت در کنفرانس های خارج از 4و  3عالوه بر بودجه حمایتی مندرج در ماده  – 5ماده 
اعتبار ویژه سال بعد وی مطابق کشور، امتیازی به عنوان امتیاز تشویقی شرکت در کنفرانس های بین المللی به مجموعه امتیازهای 

  .با آیین نامه اعتبار ویژه گرنت اضافه خواهد شد

را  11الی  9به منظور تخصیص این امتیاز الزم است متقاضی شرکت در همایش کلیه مراحل توضیح داده شده طی مواد : 5تبصره 
  .در زمان مقتضی انجام داده و تسویه حساب نماید

  .تنها یک مرتبه در سال می تواند از حمایت مالی این دستورالعمل استفاده کند هر عضو هیات علمی – 6ماده 

هیات علمی که از این تسهیالت استفاده کرده، در سال بعد منوط به این خواهد بود  دریافت حمایت مالی برای هر عضو: 6تبصره 
  .که متقاضی دیگری برای مرتبه اول در دانشکده مربوطه وجود نداشته باشد

- برای شرکت در کنفرانس های خارجی، متقاضی باید مدارک زیر را از طریق معاونت پژوهشی دانشکده به معاونت بین – 7ده ما

  :الملل ارسال نماید

  .فرم تکمیل شده درخواست شرکت در کنفرانس -الف

  ).ایمیل هم قابل قبول است(سخنران مدعو  مه پذیرش قطعی مقاله یا دعوتنامهنا -ب

  ل مقالهصفحه او -ج



  تصویر بروشور یا وبسایت کنفرانس شامل تاریخ و محل برگزاری -د

 )در صورت وجود( SJRصفحه نمایه شدن کنفرانس در پایگاه  - ه

معاونت . دهدرا به همراه مدارک الزم به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل می فرمتکمیل فرم مربوطه، متقاضی پس از  – 8ماده 
- الملل ارسال میتایید علمی همایش مورد نظر در شورای دانشکده، تمامی مدارک را برای معاونت بینپژوهشی پس از بررسی و 

الملل پس از تایید مدارک، اقدامات الزم برای صدور حکم ماموریت و تخصیص بودجه حمایتی را انجام داده و معاونت بین. کند
  .کندمعرفی نامه های الزم را صادر می

ت در کنفرانس های خارج از کشور، نیازی به اخذ مجوز سفر از هیات محترم نظارت بر سفرهای خارجی برای شرک: 7تبصره 
  .کارکنان دولت نیست

عضو هیات علمی پس از مراجعت، برای تسویه حساب قطعی هزینه های مترتب بر سفر باید مدارک زیر را حداکثر تا یک  – 9ماده 
  .الملل ارسال نمایدماه پس از بازگشت از طریق معاونت پژوهشی دانشکده برای معاونت بین

  فرم درخواست تسویه حساب کنفرانس -الف

  تصویر برگ ماموریت -ب

  ).رسید ثبت نام، بلیت رفت و برگشت، هزینه های اسکان و غیره(و اسناد مالی اصل مدارک  -ج

حمایتی تنها به شرط شرکت متقاضی در کنفرانس مربوطه و ارائه گواهی حضور و طی مراحل توضیح داده شده بودجه : 8تبصره 
ام در فرصت مناسب جهت اخذ ویزا، در صورتی که متقاضی علیرغم اقد. این دستورالعمل تسویه خواهد شد 11تا  9طی مواد 

مطابق با ارائه نامه رسمی از سفارت موفق به اخذ ویزا نشود، هزینه ثبت نام در کنفرانس، پرداخت شده توسط متقاضی، تسویه و 
تورالعمل در هر صورت، متقاضی مجاز به اقدام مجدد برای استفاده از تسهیالت این دس. مابقی مبلغ باید به دانشگاه عودت داده شود

  .در آن سال نخواهد بود

هیات رییسه دانشگاه به تصویب رسید و از تاریخ ................ تبصره در جلسه مورخ  8ماده و  9این دستورالعمل در  -12ماده 
    . قابل اجرا است.................. 


