بسمه تعالی

شیوه نامه اعطای کمک هزینه اعزام اعضای هیات علمی به کنگره ها و همایش های بین المللی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

معاونت تحقیقات و فناوری
دیماه 6931

این شیوه نامه در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  31/66/4به تصویب رسیده است.

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت گسترش فرهنگ پژوهش و ایجاد انگیزه در اعضای هیات علمی کمک
هزینه ای را جهت شرکت اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نظر گرفته است .این شیوه نامه در  01بند نگارش
گردیده و از ابتدای فروردین ماه  0931قابل اجرا می باشد.
 منظور این شیوه نامه هر نوع کنگره ،سمپوزیوم ،همایش و سمینار بین المللی می باشد و از این پس واژهسمینار در این آیین نامه بکار رفته که معادل تمامی مفاهیم انواع آن می باشد.
بند  -6ارائه دهنده باید عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشمی کرمانشاه باشد.
بند-2آدرس سازمانی نویسنده مسئول(ارائه دهنده)بایدآدرس سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،دانشکده یا
مرکز تحقیقات مربوطه باشد.
بند -9سمینار بین المللی معتبر سمیناری است که حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشد.
الف) برگزاری توسط انجمن علمی معتبر بین الملی مورد تایید شورای پژوهشی مرکز یا دانشکده مربوطه.
ب) کنگره توسط سازمانهای معتبر بین المللی نظیر  FDA ،UNISEF, WHOو یا  NIHبرگزار گردد.
ج)چکیده مقاله ارائه شده در کنگره در یکی از مجالت معتبر بین المللی با ایندکسینگ Scopus/ISI/ Pubmed
چاپ گردد.
بند  -4کمک هزینه ذکر شده جهت شرکت در کنگره های مرتبط با حیطه کار و یا رشته تحصیلی هیات علمی تعلق
میگیرد.
بند-5به هر عضو هیات علمی در سال تحصیلی یک بار این کمک هزینه تعلق می گیرد.
بند -1عضو هیات علمی ملزم است بعد از بازگشت مستندات زیر از طریق سامانه پژوهان به معاونت ارسال نماید.
مستندات باید به تایید شورای پژوهشی دانشگاه برسد .مستندات )0 :تصویر خالصه مقاله همایش )2تصویر گواهی
ارائه خالصه مقاله همایش  )9فرم درخواست کمک هزینه  )4فایل ایندکسینگ چکیده مقاله
بند  -7مبالغ کمک هزینه براساس نوع کنگره به شرح زیر می باشد:
 )0کشورهای همسایه ،حوزه خلیج فارس و هند 41/111/111 :ریال

 )2کشورهای اروپایی ،آسیای میانه ،مالزی ،تایلند و شمال آفریقا 39/111/111 :ریال
 )9کشورهای شرق دور شامل ژاپن ،چین ،تایوان و کشورهای شمال آمریکا 66/111/111 :ریال
 )4کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقای مرکزی و جنوبی و اقیانوسیه 01/111/111 :ریال

