
پاداش ارائه مقاله درکنگره های علمی داخلی  
 (پوسرتياسخنرانی)

 
 پرداخت مي هزينه بليط هواپيما ويا يك ميليون ريالبراي شركت دركنگره هاي علمي داخلي مبلغ  •

 گردد. 
 

براي اعضاي هيئت علمي بابت هرمقاله اضافه ارائه شده در همان كنگره مبلغ پانصد هزار ريال وبراي اعضاي غير هيئت  :1
 علمي مبلغ دويست وپنجاه هزار ريال پرداخت مي گردد.

پانصد هزار ريال به عضوهيئت علمي درصورتي كه ارائه دهنده مقاله، دانشجويي خارج از دانشگاه باشد مبلغ قابل پرداخت : 2
 مي باشد.

 براي اعضاي غير هيئت علمي تعداد دفعات شركت در يك سال بستگي به نظر مسئول واحد دارد.: 3
 

 : به منظور مساعدت به دانشجويان براي شركت در كنگره هاي علمي، هزينه ثبت نام نيزپرداخت مي گردد.4
 

وبراي هرمقاله اضافه درهمان كنگره مبلغ يكصدوبيست  براي ارائه مقاله دركنگره هاي سطح استان مبلغ پانصد هزارريال: 5
 وپنج هزار ريال پرداخت مي گردد.

 
 

 

تصويرخالصه مقاله كه شامل نام ومشخصات افرادحقيقي ،نام دانشگاه، مكان و زمان برگزاري باشد يا تصويرگواهي ارائه  ◄

 خالصه  مقاله كه مكان و زمان ارايه خالصه مقاله درآن قيدشده باشد.

 

 پاداش ارائه مقاله در كنگره هاي خارجي و بين المللي
 

 محاسبه مي ريال × امتيازكسب شده  500.000  ارزشيابي دانشگاه  ازفرمولدر پاداش با توجه به امتيازكسب شده 
 گردد. امتيازات عبارتنداز:

 

  امتياز6سخنراني جامع به صورت مدعو           ◄

  امتياز3ارائه مقاله به صورت سخنراني             ◄

  امتياز4 ايندكس شده است.                Proceeding به صورت ISI كه در  ارائه مقاله به صورت سخنراني ◄

  امتياز3 ايندكس شده است.                 Proceeding  به صورتISI كه در   پوستر   ارائه مقاله به صورت ◄

  امتياز3 ايندكس شده است.    Abstract Meeting به صورت ISI  ارائه مقاله به صورت سخنراني  كه در◄

  امتياز2 ايندكس شده است.    Abstract Meeting به صورت ISI  پوستر    كه در   ارائه مقاله به صورت◄
 

پانصد هزار به عضوهيئت علمي درصورتي كه ارائه دهنده مقاله، دانشجويي خارج از دانشگاه باشد مبلغ قابل پرداخت  :تبصره

 ريال مي باشد.

  پرداخت پاداش موارد فوق پس از مشخص شدن امتياز ارزشيابي دانشگاه در اين زمينه قابل پرداخت است.:تبصره

 

 مستندات الزم 

 مستندات الزم 



تصوير مقاله چاپ شده به نام  يكي از محققين دانشگاه در كتابچه خالصه مقاالت  همايش كه شامل مكان و زمان برگزاري ◄
 همايش باشد .

تصوير گواهي  ارائه  مقاله در همايش كه  عنوان مقاله ، نحوه ارائه مقاله ( سخنراني يا پوستر ) ، زمان و مكان برگزاري همايش ◄
  .در آن قيد شده باشد نيز قابل قبول مي باشد

 
 


