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   خارج از کشوري علميش هايشرکت در همان نامه يآئ

  
 و يقات و فنـاور ي وزارت علوم، تحقيبر اساس مصوبات جار  ن نامه   يآئن  يا

ب ين و تصو  يقات در دانشگاه تدو   ي بخش تحق  يفي و ک  يبه منظور ارتقاء کم   
لـذا بـه منظـور اعطـاء        .  باشد ي قابل اجرا م   ۲۶/۶/۱۳۸۵خيده و از تار   يگرد
ر مد  ي خارج از کشور موارد ز     ين الملل ي ب ياله در مجامع علم   از ارائه مق  يامت

  :نظر قرار گرفته است
  

 يأت علمـ  يـ ق اعـضاء ه   ي در بخـش پـژوهش و تـشو        يأت علم يش اعضاء ه  يش از پ  يفعال نمودن ب   -1
  .محقق

 ي از سـو   ين المللـ  ي بـ  ي مقاالت ارائـه شـده در مجـامع علمـ          ي و كم  يفيتالش در جهت ارتقاء ك     -2
 .دانشگاه

 
ل يـ ط الزم و تكم   ي تمـام وقـت دانـشگاه در صـورت احـراز شـرا             يأت علمـ  يـ  ه يه اعـضا  يكل: ۱ماده  

 به منظور اعزام به خـارج از   دامغانالت دانشگاهي توانند از تسهيدر مهلت مقرر ماز يمدارك مورد ن  
 .نديو ارئه مقاله استفاده نماكشور 

 يمـ  [n/4] 1+ت كنند  توانند شرك  يك دانشكده م  ياز  سال  ك  ي كه در    يحداكثر افراد : ۱تبصره
  .خواهد بودبا توجه به امتيازات مكتسبه مطابق با جدول پيوست ن آنها ييباشد كه تع
ه هـا اقـدام   ي سـهم  يي تواند با استعالم از دانشكده ها نسبت به جابجـا          ي م ي پژوهش يشورا: ۲تبصره  

  .دينما
 ي مـ ي را طـ  خـود ي دانـشگاه كـه دوران سـرباز     يأت علمـ  ي ه يشركت آن دسته از اعضا     :3تبصره

  .ط بال مانع استيه شرايبعد از گذراندن دوره ضرورت در صورت احراز كل. ندنك
 سال سابقه فعاليت آموزشي براي عضو هيـأت علمـي متقاضـي در مرتبـه            2 داشتن حداقل    :۴تبصره

  . استاديار به باال الزامي است
نـدرج در آئـين نامـه بـا          اعزام اعضاء هيأت علمي در مرتبه مربي در صورت احراز كليه شـرايط م              -

  .موافقت شوراي پژوهشي و تصويب نهايي هيأت رئيسه دانشگاه بالمانع خواهد بود
ط يه شـرا  يـ احـراز كل   كمتر از دو سال در صورت        ي سابقه آموزش  يدارا يعلمأت  يهاعزام اعضاء    -

  .بودخواهد  يقابل بررسسه دانشگاه يأت رئيهدر  ي پژوهشي موافقت شوراون نامه يمندرج در آئ
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   سندگاني تعداد نو‐۲ماده 
ن آنـان، فقـط   ي مـاب  يسنده داشته باشد، بر اساس توافـق فـ        يك نو يش از   يبرفته شده   يچنانچه مقاله پذ  

  .نه دانشگاه به محل كنگره اعزام گردديبه منظور ارائه مقاله به هز تواند يسندگان ميك نفر از نوي
  

  يط عمومي شرا‐۳ماده 
 معتبر خـارج از كـشور       ين الملل ي ب ي از مجامع علم   يكيارائه مقاله در    رش  ي پذ ي دارا ي متقاض -1-3
 يد آن توسـط شـورا     ييـ  دانـشكده مربوطـه و تأ      ي مجمـع بـر عهـده شـورا        يص اعتبار علم  يتشخ. باشد

  . باشدي دانشگاه ميپژوهش
  خارج از كشورداخل و  يعلمن بار در مجامع ي اولي ارائه مقاله مورد نظر برا-2-3
 ي ويقـات يا طـرح تحق يـ  ييان نامه دانشجوي، پايأت علميقات عضو ه يج تحق يل نتا مقاله حاص  -3-3

  .در دانشگاه دامغان باشد
ت يـ  مقالـه بـه حما     ي در انتها  ي ارائه شود و متقاض    ي مقاله به نام دانشگاه دامغان در مجمع علم        -4-3
  .دي دانشگاه جهت ارائه مقاله اشاره نمايمال
  

   يط اختصاصي شرا‐۴ماده 
 دانشگاه ي پژوهشي و شورا دانشكدهي توسط شورايأت علمي عضو هيازات پژوهشيد امتيئتأ-1-4
  . باشديم

 كوتـاه مـدت     يالت سفرها يكبار در سال مجاز به استفاده از تسه       ي فقط   يأت علم ي هر عضو ه   -2-4
در .  باشـد  يمـ  يژه پژوهـش  يـ از محـل اعتبـار و      ين المللـ  ي بـ  ي شركت و ارائه مقاله در مجامع علم       يبرا
 توانـد از    ي باشد، صرفا مـ    ين الملل ي ب ي شركت در مجامع علم    ي بار دوم متقاض   ي برا ي كه فرد  يورتص
 زايـ  وزارت متبـوع جهـت اخـذ و        ين المللـ  ي و بـ   ي علمـ  يهـا ي بـه دفتـر همكار     ي معرفـ  يالت ادار يتسه

  .برخوردار شود
در  ) بـه عنـوان نويـسنده اصـلي        (ISIهر عضو هيأت علمي مشروط به داشتن يك مقالـه            :۵تبصره

، مي تواند خارج از محل اعتبار ويژه پژوهشي از تسهيالت مربوط بـه شـركت           خ تقاضا ي از تار  سال قبل 
  .در كنفرانسهاي خارج از كشور استفاده نمايد

  
   خارج از کشور ين المللي ثبت نام در مجمع ب– ۵ماده        
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رش نـسبت بـه ارسـال حـق         يپـذ  توانند با در دست داشتن       يط م ي واجد شرا  يأت علم يه اعضاء ه  يكل
ر جهـت   يـ توجه به نكات ز   . ندي خارج از كشور اقدام نما     ين الملل ي ب يثبت نام مقاله خود در كنگره ها      

  . باشدي مياقدام به پرداخت حق ثبت نام شركت در كنگره ضرور
 فـرم مربـوط بـه پرداخـت حـق ثبـت نـام               ي به منظور پرداخت حق ثبت نام الزم است متقاضـ          -1-5

)Registration fee (ر يه تـصو اده اسـت بـه همـر   يـ  سازمان برگزار كننده صادر گرديرا كه از سو
 دانـشگاه   ي و فناور  پژوهشيمعاونت  ثبت نام به    نه  يهز خود جهت حواله     ي كتب ي و تقاضا  رش مقاله يپذ

  .ديارسال نما
ود رغم ثبت نام در كنگره نتواند در كنگره شركت نموده و مقاله خ            ي عل يكه متقاض ي در صورت  -2-5

به حساب دانشگاه   ص داده شده جهت ثبت نام را در اسرع وقت           ي تخص نهي هز د، الزم است  يرا ارائه نما  
  . دانشگاه برسانديو فناورپژوهشي معاونت د و مراتب را به اطالع يز نمايوار

ل به پرداخت حق ثبت نام در       يگر ما يل د يا هر دل  ي و   يت زمان يل محدود ي بدل ي  چنانچه متقاض   -3-5
د يـ  نمايافت مياز برگزار كننده دراد شده را كه   يگره باشد، الزم است مدرك پرداخت مبلغ        محل كن 

  .دي ارائه نماييه حساب نهايبه هنگام تسو
  

   سفرينه هاي مقررات مربوط به پرداخت هز‐۶ماده 
و بـا ارائـه مقالـه تـا          كوتاه مدت خارج از كشور       يت ها ينه انجام شده در مأمور    ي پرداخت هز  -1-6

  . باشديم مصوب هيأت امنا سقف
ر ير آنـرا بـه همـراه سـا        يا تـصو  يـ ) Presentation( ارائه مقاله  ي موظف است گواه   ي متقاض -2-6

  .ديارسال نما يو فناورپژوهشي حوزه معاونت  به ييه حساب نهايمدارك جهت تسو
  

 يدانـشگاه مـورد بـازنگر     سه  يـ أت رئ يـ  ه توسط 3/5/1389  تبصره در تاريخ      5 ماده و    6اين آئين نامه شامل     
  .قرار گرفت 
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  ۴ ماده يط اختصاصيفرم مربوط به مراحل مختلف اقدام شرا
  

  ل فرم ي تكميراهنما
ن يـ ن خـصوص مطالـب ا  يـ  به منظور رفع هرگونه ابهـام در ا ياز بنديل فرم امتيخواهشمند است قبل از تكم    
  :ديصفحه را بدقت مطالعه فرمائ

 دعـوت شـده باشـد،       يديـ ا سخنران كل  ي به عنوان سخنران مدعو      2بند  ش موضوع   ي در هما  يچنانچه متقاض 
  .زان مندرج در همان بند محاسبه خواهد شدي برابر م5/1 يافته به وياز تعلق يامت

تعلـق  ) 5و4 يف هـا يـ رد(از ي نصف امتير دانشگاهيا ترجمه منتشر شده توسط انتشارات غ     يف  يبه كتب تأل  
 .خواهد گرفت

 .ه دامغان الزم االجراستي نشر دانشگاه علوم پاي شورايب و برقراريو پس از تص2بند : تبصره

از، مجـالت   ي امت 12 ي پژوهش ياز، مجالت علم  ي امت 15 هستند   ISI كه در    يبه دو مقاله چاپ شده در مجالت      
 .ردي گيازتعلق مي امت4 يجي ترويعلم

 .سته دانشجو قابل محاسبه اي جلسه دفاعي پس از برگزار8و7 يف هاياز رديامت

 . گردديم ميان تقسيان مجريق ميزان ساعت حق التحقي به نسبت مي پژوهشياز انعقاد و خاتمه طرح هايامت

 يـي  اجراي دانـشگاه بـا دسـتگاهها   ي معاونت پژوهـش ي كه با هماهنگي پژوهشيافته به طرح هاياز تعلق  يامت
 .برابرخواهد بود25/1 شوند، يمنعقد م

ست يـ  به عنوان همكـار ذكـر شـده باشـد، نـام دانـشجو از ل                ييم دانشجو  چنانچه نا  10ت  ي لغا 4 يفهايدر رد 
 . بالمانع استي گردد اما جابجا كردن اسامين حذف نميمحقق

از يـ ك امت يـ شركت در كارگاه    ) ك روز يا  ي( هر شش ساعت     ي به ازا  12ف  يازات رد يدر موقع محاسبه امت   
 . شوديمحاسبه م

ا يـ د شـده اسـت بـه محقـق     يـ ن نامه ارتقـاء ق   ي كه در آئ   ييها به نسبت    10-4 يف ها يازات مربوط به رد   يامت
 .ردي گين تعلق ميمحقق

 . گردديل مير تكمي با توجه به جدول ز11 مربوط به بند ييت اجراياز مسئوليامت
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  هر سالي به ازاييت اجرايازات مسئوليجدول امت

  
  

ن ي باشـد فقـط بـاالتر      ي فـرد متقاضـ    يف رسـم  ي فوق جزء وظا   يت ها يك از مسئول  ي كه هر    يدر صورت : تبصره
  .شودياز محسوب ميامت
  .ر مجله استيف سردبيه مجله جزء وظايريأت تحريعضو ه* 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ازيامت  عنوان  ازيامت  عنوان
  2  *ر مجلهيسردب  10  س دانشگاهيرئ
  1  زهيأت ممي هيون تخصصيسير كميدب  8  ون دانشگاهمعا
  1   دانشگاهيعضو شورا  6  س دانشكدهيرئ

  5  معاون دانشكده
 زهيأت ممي هيون تخصصيسيعضو كم

 يعضو حقوق" كه رسمايي اعضايبرا(
  .  ) باشنديزه نميأت مميه

1  

  رانيمد( ستاره داريپست ها
  ...) و ي آموزشيگروهها

  1  مهف و ترجيته تاليعضو كم  4

  زه دانشگاهيأت مميعضو ه
  

2  
ه يريأت تحرير مسئول مجله، عضو هيمد

   ير داخليمجله، مد
1  
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 يمبنـا شـروع سـال هجـر       ( سـه سـال گذشـته        ي پژوهـش  يتهاير را با توجه به فهرست فعال      يخواهشمند است جدول ز   
 دانـشكده بـه همـراه مـستندات و مـدارك الزم ارسـال               يد شورا ييل نموده و پس از تأ     يتكم) وست  يفرم پ ) (يشمس
  .دييفرما

  :ي متقاضينام و نام خانوادگ
  : دانشکده

   مربوطهيارهاي و معيپژوهش يت هايفعال  فيرد
حداكثر 

از قابل يامت
  محاسبه

  تعداد  از هر مورديامت
از يامت

  كسب شده

  30   استفاده ننموده استي خارجيالت سفرهاي از تسهيمتقاض  1
10   

  )به ازاء هر سال(
    

      40  40   باشديارائه مقاله مورد تقاضا بصورت سخنران  2
      30  30  ارائه مقاله بصورت پوستر باشد  3
      20  40  ف كتابيتأل  4
      15  30  ترجمه كتاب  5
      )4-15(    يچاپ مقاله در مجالت علم  6

  8دكتري      
  20   پايان نامه دوره هاي تحصيال ت تكميلي يراهنماي  7

  3ارشد   . ك
    

  4/2دكتري      
  8  مشاوره پايان نامه دوره هاي تحصيالت تكميلي   8

  9/0ارشد   . ك
    

      8  24 ا مقاالت مستخرج از طرح يافته ي خاتمه ي پژوهشيطرح ها  9
  4  مقاله كامل

10  
ارائه مقاله در مجامع علمي 

  خالصه مقاله  ملي
20  

2  
    

11  
  30   ييت اجرايمسئول

طبق جدول 
  وستيپ

    

      1  5   ي و پژوهشي آموزشيشركت در كارگاهها  12

13  
ن ي و بي مليش هاينارها و هماي سميي و اجراير علميدب

ا ي ي ملي كارگاه پژوهشي در دانشگاه و راه اندازيالملل
  يمنطقه ا

6  3      
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    :جمع امتيازات  :امضاءمتقاضي

  :                                                        دانشگاه ي معاونت پژوهشينام و نام خانوادگ
                              امضاء
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  :از تعلق خواهد گرفتي به آنان امتي كه جهت سفر علمي پژوهشيتهايالفهرست فع
  

  سال و محل انتشار  ترجمه/ فيتأل  عنوان كتاب  فيرد

1        
2        

  
ا ي يعنوان مقاله چاپ شده در مجالت داخل  فيرد

  يخارج
سال ، شماره جلد، از صفحه   عنوان مجله

  تا صفحه

1        
2        

  
  

 / ارشديرشناسكا  ان نامهيعنوان پا  فيرد
  يدكتر

  /استاد راهنما 
  مشاور

  خ دفاعيتار  نام دانشجو

1            
2            

  
  

  خ خاتمهيتار  همكاران/همكار    طرحيمدت اجرا  يعنوان طرح پژوهش  فيرد

1          
2          

  
  

  يخ و محل برگزاريتار  عنوان كنگره  ي مليعنوان مقاله ارائه شده در مجامع علم  فيرد

1        
2        
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