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 های پژوهشی دانشکده علوم پزشکی الرستاندستورالعمل تشویق پژوهشگران جهت انجام فعالیت

 (9۷ ستانبتا،  دانشکده رئیسه هیئت و پژوهشی شورای )مصوب 

و کاربرد دانش توسط پژوهشگران نقش مهمی در اعتالی علمی کشور و نیز  های پژوهشی در حوزه تولیدبا توجه به اینکه فعالیت

شکده بندی عملکرد پژوهشی  رتبه شویق و قدردانی از فعالیت  دان سب  سازی  ، توسعه و فراهم های پژوهشی دارد، جهت ت زمینه منا

صه   برای انجام فعالیت شی در عر شره کمی و کیفی  ارتقاء، المللیبین و داخلیهای های پژوه شکده شده از این   مقاالت منت و  دان

سان حوزه             همچنین  شنا سایر کار شجویان و  شکان، دان ضای هیئت علمی، پز شتر اع های مختلف های معاونتترغیب هرچه بی

که آدرس اول آنان در مستندات فعالیت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی الرستان باشد )در صورت بهره مندی از خدمات  دانشکده

سته به  سایر مراک  شکده ز واب شن    دان ستی افیلی شکده ها قبل از نام صحیح آن  بای شود( این  ذ دان شرح ذیل تهیه و  نامه آئینکر  به 

 تدوین گردیده است.

 

 شرایط حمایت از مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی

علمی، محققین، پرسنل، دانشجویان و  هیئتمحترم  ینامه به مقاالت چاپ شده توسط اعضاهای موضوع این آئینپاداش

وابستگی  در قسمت آدرس نویسنده مقاله و "ه علوم پزشکی الرستانکددانش" گیرد که نام کاملی تعلق میپژوهشگران

صورت پاداشی به مقاله تعلق  ( به صورت ذیل قید نمایند؛ بدیهی است در غیر اینFirst Affiliationسازمانی اول نویسنده )

 گرفت.نخواهد 

 .Larestan University of Medical Sciences, Larestan, Iranانگلیسی:                    مقاالت در

 ایران. الرستان، الرستان، پزشکی علوم هکددانشفارسی:                      مقاالت در

 

 از نویسندگان  لذا گیردمی تعلق دانشکده پژوهشی تمدیری سنجی علم واحد تایید مورد و معتبر مجالت به فقط مقاالت تشویق

 حاصل سنجی( اطمینانعلم واحد با تماس طریق مجله )از بودن معتبر از مقاله، ارسال از قبل شودمی دعوت مقاالت محترم

 .نمایند

 (Black listسیاه ) لیست بودن، نامعتبر شود. مالکپرداخت نمی تشویقی نامعتبر، مجالت در شده چاپ مقاالت بهتبصره: 

 نیز و علمی تهیئ اعضای و پژوهشگران به دانشکده پژوهشی  تمدیری یا بهداشت وزارت پژوهشی معاونت توسط اعالمی

 .باشدمی بودن برای نامعتبرت مدیری این شده اعالم معیارهای

 پاداش مقاله تنها شامل نویسندگانی می( شود که وابستگی سازمانیAffiliation اول خود را ) دانشکده علوم پزشکی الرستان قید

 کرده باشند.

 ء مسئول که به نویسنده مسئول مقاله )نویسنده یمبلغ محاسبه شده حق التشویقAffiliation رستان را ه علوم پزشکی الکددانش

 گردد.دارد( پرداخت می
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  در صورتی که هم نویسنده مسئول و هم نویسنده اول از دانشکده علوم پزشکی الرستان باشند پاداش در اختیار نویسنده مسئول

 باشد.پرداخت حق التشویق دیگر نویسندگان بر اساس توافق بین نویسندگان بوده و بر عهده نویسنده مسئول میگیرد. میقرار 

  ای که در مقاله علوم پزشکی الرستان نباشد، اولین نویسنده کدهمقاله از دانشنویسنده اول یا در مقاالتی که نویسنده مسئول

Affiliation بسته به نوع مقالهدر نظر گرفته شده و  دانشکدهداشته باشد به عنوان نویسنده وابسته  الرستانعلوم پزشکی  دانشکده 

های هدرصد و مقاالت مشترک با دانشگا 70های داخلی هدانشگا)مقاالت مشترک با  گرددحق التشویقی به ایشان پرداخت می

 .درصد( 90خارجی 

 هد شد که در صورتی که نویسنده مقاله نام چند دانشگاه را در آدرس خود قید کرده باشد، تشویقی مقاله در صورتی پرداخت خوا

 ه علوم پزشکی الرستان باشد.کدآدرس اول مربوط به دانش

  پذیرش مقاله گواهی مورد نظر است و  هیمقاله در نما دهیچک ایعنوان مقاله،  تیمقاالت مالک رؤدر مورد تمام(Acceptance )

چاپ شدن مقاله به معنای داشتن  .مبالغ تشویقی کافی نبوده و پرداخت منوط به ارائه نسخه چاپ شده مقاله استبرای پرداخت 

 باشد که در مقاله مشخص شده باشد.صفحه می ( و همچنین شمارهnumber(، شماره )Volumeدوره )

و  PubMed/Medline ،Scopusهای اطالعاتی تبصره: در صورتی که مقاله شماره صفحه و دوره نداشته باشد اما در پایگاه

Web of Sciences .وجود داشته و قابل جستجو باشد، پاداش مقاله قابل پرداخت خواهد بود 

  باشد و در شده در مورد مقاله )دوره، شماره، شماره صفحه، تاریخ انتشار، ...( به عهده متقاضی میمسئولیت صحت اطالعات وارد

 صورت اشتباه وارد شدن اطالعات مقاله به متقاضی برگردانده شده و تا تصحیح اطالعات، جهت پاداش مقاله اقدام نخواهد شد.

  مقاله، برای دریافت پاداش مقاله اقدام نمایند. بدیهی است از این موعد  ماه بعد از انتشار 6نویسندگان مقاله موظف هستند حداکثر

 مدیریت تحقیقات تعهدی در پرداخت پاداش مقاله نخواهد داشت.

 التألیف به افراد مأمور به خدمت و یا بازنشسته یا دانشجویان دانشکده به شرط ذکر نام و آدرس دانشکده علوم پزشکی پرداخت حق 

 .بالمانع است (علمی هیئتمطابق اعضای )ه در مقال الرستان

در صورتی که دانشجو جزو نویسندگان مقاله باشد قید آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی در مقاله به صورت ذیل الزامی تبصره: 

 است:

 ه علوم پزشکی الرستان، الرستان، ایرانکدکمیته تحقیقات دانشجویی، دانش :مقاالت فارسی

  Student Research Committee, Larestan University of Medical Sciences, Larestan, Iranمقاالت انگلیسی:  

 بخش در های کمیته تحقیقات دانشجویی ذکر شماره طرح در بخش تقدیر و تشکر الزامی است.در مورد مقاالت مستخرج از طرح

 د.شو ذکر ،"است دانشجویی تحقیقات کمیته پژوهشی طرح از حاصل مقاله این" که جمله این تشکر، و تقدیر

 

 امتیاز و میزان پاداش

لحاظ شده است که  1اند، در جدول شماره های مختلف ایندکس شدهامتیاز مقاالت چاپ شده در نشریات بین المللی که در نمایه

 به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد. ریال 000/00۴به ازای هر امتیاز مبلغ 
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 )نوع ایندکس مجالت( بر حسب نوع مقاالت چاپ شده : امتیاز مقاالت1جدول 

 )ریال( مبلغ پاداش امتیاز مقاله محل نمایه شدن مجله

ISI (Web of Sciences) 5  برابرimpact factor (IF)  +35  بسته به عددIF مقدار پاداش، متفاوت است 

Medline, PubMed, and PMC 30 000/000/21  

Scopus  20 000/000/8  

ESCI 15 000/000/6  

Chemical Abstract, Embase, & Biological abstract 10 000/000/4  

000/000/3 5/7 سایر نمایه های تخصصی  

های پژوهشی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هایی است که در آخرین ارزشیابی سالیانه فعالیتهای اطالعاتی معتبر بانکمنظور از سایر بانک
، ISC، Index Copernicus ،Cinahl ،Current Content ،Pcycoinfo اند مانندمعتبر شناخته شده دانشکدهشوند و یا توسط مرکز علم سنجی و پایش اعالم می

IPA ،ESI ،Cochran باشند.... می و 

 

 ضریب تأثیر (IF) آخرین ضریب تأثیر نامهآئینای مبنای محاسبه ،(Impact Factor) منتشر شده از سوی موسسه Thomson 

Reuters باشد که از طریق وب سایتمی Web of Science و در قسمت Journal Citation Reports باشد.قابل دسترسی می 

  باشد.مقاالت چاپ شده معاف از مالیات میهای مستقیم پرداخت حق التالیف قانون مالیات 611بر اساس ماده 

 

 تشویقی مقاالتو کاهنده ضرایب افزاینده 

 :شد خواهند شده محاسبه پاداش میزان افزایش باعث ذیل موارد

 ( به مقاالت اصلی پژوهشیOriginal Articlesچاپ ) شده در مجالت باIF  باالتر مبلغ یک میلیون  1/0به ازای هر  5باالتر از

 شود.ریال به تشویقی افزوده می

 ( به مقاالتی که به صورت مروریReview Article( و متاآنالیز )Meta-analysis چاپ گردد معادل )برابر مبلغ مقاله پژوهشی  4/1

 اصیل در آن مجله تعلق خواهد گرفت.

این ضریب تعلق  چاپ گردد Pubmedو  ISI (Web of Sciences)شده در ر مجالت ایندکستبصره: به مقاالت مروری که د

( Original Articlesمقاالت اصلی پژوهشی )ها چاپ گردد مانند گیرد و به آن دسته از مقاالت مروری که در سایر ایندکسمی

 شود.محاسبه می

 به مقاالتی که بر اساس شاخص SJR در مجالت چارک اول (Q1)  گردد. محاسبه می 5/1چاپ شوند، پاداش مقاله با ضریب

 2/1چاپ شوند، پاداش مقاله با ضریب  (SJR بر اساس شاخص) (Q2) مقاالتی که در مجالت چارک دوم بهعالوه بر این، 

 گردد.محاسبه می
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 ه نقشی نداشت مقاله با مرتبط تحقیقاتی طرح یبودجه تامین علوم پزشکی الرستان در کدهدانش که پژوهشی اصیل مقاالتی به

 گردد.محاسبه می 2/1 پاداش مقاله با ضریبباشد، 

 ابتدای در ،کمیته تحقیقات دانشجوییو  اصولی( موافقت دارای )حداقل دانشکده مصوّب تحقیقاتی مراکز از یکی نام صورتیکه در 

محاسبه  2/1پاداش مقاله با ضریب گردد،  ذکرکارشناسی(  بررسی مرکز )طبق فعالیت حیطهء با مرتبط مقاله آدرس وابستگی

 .گرددمی

 

 شد: خواهند شده محاسبه پاداش میزان کاهش باعث ذیل موارد

 به نامه( های ارتباط کوتاهShort or Brief Communication ،)Brief Report ،Rapid Communication  و بررسی موارد

(Case Series) 70% مجله تعلق خواهد گرفت. مبلغ مقاله پژوهشی اصیل در آن 

 گیرد.نفر، به عنوان مقاله اصیل پژوهشی در نمایه مربوط جایزه تعلق می 24باالی  caseبا تعداد  case seriesتبصره: به مقاالت 

 به مقاالتی که به( صورت گزارش موردیCase Report و یا )Research Letter ،Mini Review  وHypothesis د نچاپ گرد

 مقاله پژوهشی اصیل در آن مجله تعلق خواهد گرفت.مبلغ  50%

 ( به مقاالتی که به صورت نامه به سردبیرLetter to Editor و )Editorial  مبلغ مقاله پژوهشی اصیل در آن  %30چاپ گردد

 مجله تعلق خواهد گرفت.

(، مشمول Author Replyایشان باشد ) منتشر شده توسط نویسنده در پاسخ به نقد مقاله خود Letter to Editor تبصره: چنانچه

 پاداش نخواهد بود. 

 مواردmeeting abstract ، proceedings وsupplement عنوانبه اند،چاپ نموده را کنگره مقاالت خالصه که مجالت های 

 باشند. نمی قبول قابل مقاله

  گردند:شمول تشویقی نمیم "مقالهمبلغ نهایی جایزه "درصورت عدم رعایت موارد زیر توسط نویسندگان مقاله 

ه الزم است در قسمت تقدیر و پژوهشی و فناوری دانشکد  تمدیریهای تحقیقاتی مصوب مستخرج از طرح االتمقالف ( برای 

طه قید شده، و درخصوص حمایت مالی دانشکده با ذکر نام دانشکده و شماره طرح مربو(، Acknowledgementکر )تش

با ذکر نام و مقطع تحصیلی ) نامه دانشجوییبایست عبارت مقاله حاصل از پایاندانشجویی عالوه بر این دو، میهای نامهپایان

 .دانشجو( ذکر گردد

لتحصیلی و اشتغال به کار است، چنانچه بعد از فارغ ا دانشکدهدستیاران های دانشجویان/هایی که حاصل پایان نامهمقالهب( 

افیلیشن دانشکده علوم پزشکی "های دیگر به چاپ برسد، نشانی سازمانی اول دانشجو بایستی دانشکدهدستیار در دانشجو/

های دانشجو نشانی در صورتیکه در هیچیک از نشانی. ( قید شده باشدنامهآئین)یا معادل انگلیسی آن طبق مفاد این "الرستان

مشمول پاداش  قید نشده باشد "(نامهآئیندانشکده علوم پزشکی الرستان ) یا معادل انگلیسی آن طبق مفاد این " سازمانی دانشجو

 گرددنمی
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 ISIو  PubMed/Medlineهای حق چاپ مقاالت در نمایه نامه

 مجله چارک اساس بر نمایند، پرداخت را مبالغی بایستی المللیبین مجالت در خود مقاالت چاپ جهت پژوهشگران اینکه به نظر 

 .شد خواهد اعطا چاپ هزینه کمک چاپ، هزینه پرداخت مستندات ارائه مقابل در مقاله مسئول نویسنده به

 .باشدمی پرداخت قابل اعتبار تامین صورت در چاپ هزینه است ذکر به الزم

  های اطالعاتی در پایگاهایندکس شده هزینه چاپ مقاله در مجالت کمکPubMed/Medline  وWeb of Sciences  تا سقف

هزینه چاپ بر اساس  ریال 10000000تا سقف  Scopusاطالعاتی  در پایگاهایندکس شده و در مجالت  میلیون ریال 30000000

 گردد.و پس از چاپ پرداخت می

  باشد. دانشکدهول از محققین ئنویسنده اول یا مسگیرد که زمانی صورت می: حمایت از نویسندگان مقاالت تبصره

 

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت پاداش مقاله

 باشدتکمیل فرم دریافت تشویقی از سامانه ................ به آدرس ......................... میجهت دریافت تشویقی  شرط الزم. 

 پزشکی علوم دانشکده یا دانشجوی کارمند علمی، تهیئ وضع) اول یا نویسنده ئولسم سندهنوی از طرف باید تشویقی قاضایت 

 علمی تهیئ مسئول عضو نویسنده و الرستان پزشکی علوم دانشکده دانشجوی مقاله اول نویسنده تیکهدر صور .باشد (الرستان

 هءنام مسئول نویسنده اینکه شد مگر خواهد پرداخت مسئول نویسنده به مقاله تشویقی باشد الرستان پزشکی علوم دانشکده

 .نماید ارسال دانشکده فنآوری و تحقیقات تمدیری به را دانشجو به مقاله تشویقی پرداخت با موافقت بر مبنی رسمی

 پرداخت پاداش مقاله، مشروط به تقاضای نویسنده و ارسال مدارک به مدیریت پژوهشی دانشکده است.تبصره: 

باشد و این مرکز هیچ گونه مسئولیتی در قبال جستجوی توسط متقاضی میمدارک ارائه شده ، هامالک ارزیابی درخواست تبصره:

 های اطالعاتی و تکمیل مدارک ناقص ندارد.مقاالت در بانک

 یمقاالت و ارائه آن به حسابدار یقیسند تشو میحداقل چهار بار نسبت به تنظ یبه صورت سال شکدهدان یو فنآور قاتیمعاونت تحق

 اقدام خواهد کرد.
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 نحوه حمایت از مقاالت مورد ارجاع

 بین المللی: Textمربوط به ارجاع به مقاله فرد در الف( پاداش 

ضای هی  شان در کتب  ئبه اع سایت    Textت علمی که به مقاله ای ست آخرین چاپ کتب مرجع موجود در  بین المللی )مندرج در لی

 گیرد. یریال تعلق م 000/000/5 مبلغ شده باشد معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( ارجاع

 بین المللی: Textمربوط به ارجاع به مقاله فرد در ب( پاداش 

 (ریال 000/400 امتیاز )معادل 1 میالدی سال  هر درعلوم پزشکی الرستان    کدهدانش  پژوهشگران  مقاالت به استناد  هر ازای به

(self-citation  مورد قبول می %20فقط تا سقققف )تمامی به اسققتناد حق مبلغ که اسققت ذکر به گیرد. الزمتعلق میباشققد 

 .گیردمی تعلق هکددانشپژوهشگران 

با  که Scopus پایگاه در نظر مورد میالدی سققال در شققده منتشققر مقاالت کل تعداد پژوهشققگر هر برای: محاسققبه نحوه

Affiliation شودمی محاسبه سال همان در نظر مورد مقاالت به استنادات تعداد و شده استخراج باشد هکددانش. 

صره:   سبه  زمانتب ستناد  حق محا شد می مربوطه میالدی سال  پایان، ا سایر         با ساتید هیات علمی و  ست ا صرفا به درخوا و 

 پژوهشگران دانشکده خواهد بود.

 

 

 

 

شی مورخ     بند در  1۸در نامه آئیناین  شورای پژوه سه  صویب  ۲۸/0۵/1۳9۷جل شی     به ت شورای پژوه ضای  و  اع

 قابل اجرا خواهد بود.به مدت یک سال   1۳9۷/ 10 /01رسیده و از تاریخ  ریاست محترم دانشکده 

 

 

 دانشجویی دانشکده علوم پزشکی الرستان-معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی

 

 

 

  ریاست دانشکده علوم پزشکی الرستان
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 خارج کشورداخل و دستورالعمل شرکت در همایش های علمی 

 

 کشوراز دستورالعمل شرکت در همایش های علمی خارج 

سترش  منظور به شی  توان افزایش و المللی بین علمی تبادالت گ شی  و پژوه ضای  آموز شجویان  و علمی تهیئ اع شکده  دان  ،دان

 ایند.نم شرکت المللیبین هایهمایش در مقرر تسهیالت از استفاده با توانند می دستورالعمل این شرایط واجد متقاضیان

 

  های خارجیها و کنگرهنوع همایش

شود  های ساالنه داخلی کشور )حتی اگر مهمان خارجی هم قبول کنند( مشمول استفاده از این تسهیالت نمی      شرکت در همایش 

 المللی باشد.بین و یا  Regionalو کنگره، کنفرانس و یا همایشی مورد تأیید است که

 باشد. می شورای پژوهشیتشخیص این موضوع به عهده  تبصره: 

   شمول در جدول ست    2میزان بودجه برای افراد  شده ا شامل   قرار داده   تیحق مامورو اقامت ، ثبت نام، وآمدرفتهای نهیهزکه 
 باشد.می

 هاو یا همایش ها، کنفرانسهاکنگرههای مربوط به پرداختی: ۲جدول 

 مقدارتسهیالت پرداختی کشور مقصد

سوریه،         ستان )ترکیه، عراق،  سیه و هندو سایه، رو شورهای هم ک

ستان،       ستان، آذربایجان، ازبک ستان، اکراین، ترکمن ستان، افغان پاک

تاجیکسققتان، قرقیزسققتان، قزاقسققتان، ارمنسققتان، گرجسققتان،   

مارات، عمان، قطر، کویت، بحرین،       تان، ا نان، اردن و  عربسققق لب

 دیگر کشورهای عربی منطقه

 

20،000،000 

 40،000،000 اروپا، آفریقا و سایر کشورهای آسیایی

 60،000،000 کشورهای قاره آمریکا، اقیانوسیه، ژاپن، چین و آفریقای جنوبی

 

 شمول دستور العمل

ضا  شرایط مربوطه در آ     ئهی یاع سایر  شرط احراز  شجویان علمی به  صورت   نامه و با رعایت مقررات مندرجینئت علمی، دان و در 

 .نمایند استفاده کشور از خارج علمی هایهمایش در شرکت تسهیالت از توانندوجود اعتبار می

 ها استفاده نمایند. جهت شرکت در همایش دانشکدهاز تسهیالت  توانندمی علمی تهیئ اعضای 

  ضا شنواره  جایزه اخذ به موفق که علمی تهیئ یاع ساتید  نیز و اند گردیده خوارزمی یا رازی ج  سال  سه  تا وزارت منتخب نمونه ا

 .نمایند استفاده کشور از خارج هایهمایش در شرکت تسهیالت از توانندمی سال در بار دو حداکثر متوالی
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        ستفاده از صورت وجود اعتبار فقط یکبار می توانند با ا صیلی خود در  شجویان در طول دوره تح سهیالت مندرج در این  کلیه دان ت

 ین نامه در همایش شرکت نمایند.ئآ

 

 مقاالت جهت ارائه انتخاب

 ه شده باشد.ئاز آن در کنگره خارجی دیگری ارا شده به کنگره نباید پیشئهمقاله ارا 

 ستی    مقاالت پذیرفته ضای    مربوط به فعالیتشده در همایش بای شی اع شکده  علمی بوده و ذکر  تئهیهای پژوه الزامی  آدرس دان

 است.

 برسد.دانشکده باشد باید به تأیید شورای پژوهشی دانشکده نامه، مصوب خارج در صورتیکه طرح یا پایان 

 .ارائه نتایج حاصل از طرح برای هر یک از مجریان یا برای همکاران در صورت موافقت کتبی مجری امکان پذیر خواهد بود 

 نامه است.از دفاع پایان بعد ، سه سالنامه در همایشایانحداکثر زمان ممکن برای ارائه پ 

   ارائه در مورد طرح های تاخیری راکد، تسهیالت از زمان پایان طرح است.بعد حداکثر زمان ممکن برای ارائه نتایج طرح، سه سال 

 .رددگنمی

   ضو شرط اینکه از زمان     تواند از پایانعلمی می تئهیع صی خود نیز به  ص ستفاده        نامه تخ شد ا شته با سال نگذ سه  دفاع بیش از 

 نماید.

 

 تطابق عنوان همایش

   ضوع همایش شخیص    میو نوع همایش مو ست بنا به ت شکده بای شد.         دان ضی مطابق با صص متقا سئولیت، فعالیت و یا تخ با م

پژوهشی مربوطه   مدیراست. در موارد خاص، موضوع به صالحدید     دانشکده تشخیص مصداق مطابقت بر عهده شورای پژوهشی     

 دانشکدهگیری در سایر موارد به عهده شورای پژوهشی مطرح خواهد شد. تصمیم دانشکدهگیری در شورای پژوهشی جهت تصمیم

 است.

 

 های تشویقیسیاست 

     شی خارجی نموده سفر اقدام به ایجاد ارتباطات پژوه سانی که پس از  شی        ،اندبه ک شترک پژوه صوب نمودن طرح م صورت م در 

با نظر و صالحیت شورای پژوهشی مبلغی به عنوان تشویقی       ،اصله یک سال پس از انجام سفر   حاصل از شرکت در همایش در ف  

 .پرداخت خواهد شد

 

 مراحل اجرایی شرکت در همایش
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 باشد.می مدیریت تحقیقات و فناورییابی مدارک بر عهده وظیفه صحت 

 شودمی ارسال دانشکده مدیریت تحقیقات و فناوری به محقق، طریق از مدارک. 

  فرم نامه، پایان یا تحقیقاتی طرح اول صققفحه تصققویر مقاله، پذیرش همایش، در شققرکت درخواسققتمدارک موردنیاز عبارتند از 

 از نامه کشور،  از خارج به علمی تئهی یاعضا  سفر  شده تکمیل فرم پژوهشی،  گرنت کارگزینی، حکم مقاله، خالصه  شده،  تکمیل

 تطابق عنوان همایش با تخصص.نوع همایش و  ییدتأ و مدارک بررسی بر مبنی واحد پژوهشی مدیریت

 این از پس هایدرخواسقت  به. گردد تحویل مربوطه واحد پژوهشقی  مدیریت به قبل نیم و ماه کلیه مدارک باید ظرف حداقل یک 

 .گرفت نخواهد تعلق تسهیالت همایش در شرکت از پس یا و زمان

 است الزامی تسهیالت پرداخت برای سفر ماموریت حکم رائها. 

 

 دانشکدهعلمی  هایین نامه سفرئآ

 شور عزیمت از ک خارج به دانشکده  با هزینه مطالعاتی یا فرصت  کنگره به اعزام در قالب که دانشکده  علمی تئهی اعضای  تمام هب 

متعهد بداند  دانشکدهارتقاء  ، خود را بهمسافرت مدت در طی که بایستمی شود. هر سفیر علمیمی اطالق «علمیسفیر »کنند می

 .است موارد الزم و ثبت مؤثر، دقت ارتباط امر مستلزم این است نماید. بدیهی فعالیت جهت و در این

  شر در کنگره که علمی سفرای  وظایف شرح ست  ذیل شرح  نمایند بهمی کتها  شکده و  ا سبت  وظایف این از انجام پس دان  به ن

 نماید:خود را متعهد می شیوه ترینو با ساده وقت سفر در اسرع هزینه کمک پرداخت

 همایش رسمی در جلسات حضور کامل 

 همایش مقررات یا پوستر بر اساس سخنرانی ارائه 

 کتابخانه به و ارائه آن فشرده یا لوح مقاالت چکیده کتاب تهیه 

 همایش محتوای خود درباره آموزشی در گروه سخنرانی ارائه 

 شکده  اطالع از گزارش هدف)سفر   گزارش تهیه ستفاده  برای دان موارد زیر خواهد  شامل  که (خواهد بود آتی سفیران  ا

 د:بو

 و مدیریت برگزاری ظر ساختار، نحوهاز ن همایش تشریح

 جدید از نظر مطالب همایش محتوای تشریح

 و تردد کشور مقصد، اسکان سفر، اخذ ویزا، ورود به نحوه تشریح

 هاآن مشخصات و ارائه حاضر در همایش ها با افراد علمیمالقات تشریح

 سفر تجاربو  ، مراکز علمییدنیبازدید از مراکز د گزارش

 الرستان پزشکی علوم دانشکدهو  ایران شناساندن در جهت تالش

 با افراد بورسیه با افراد یا مالقات ، مذاکرهبازدید از مراکز علمی برای دانشکده از طرف محوله خاص وظایف انجام
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 با نظر و صققالحدید  برسققانند انجام از موارد زیر را به انند یکیسققفیر بتو فعالیت در قالب که علمی هیأت از اعضققای دسققته آن به ،

 عنوان تشویق در نظر گرفته خواهد شد.هو درصورت وجود اعتبار مبلغی ب دانشکدهشورای پژوهشی 

 از کشور از مراکز خارج پژوهشی ذ اعتباراتاخ 

 با مرکز خارجی نامهعقد تفاهم و مذاکرات انجام 

 الحاقی علمی تئعضو هی ریو بکارگی جلب   

 مدعو  سخنرانی 

صره:   ست بدیهیتب شور در آینده  خارج به علمی تئهی اعزام برای معرفی در سفیران  از گروه این ا برخوردار خواهند  از اولویت از ک

 بود.

 خواهد شققد و با  داده "الرسققتانپزشققکی علوم دانشققکده سققفیر علمی" رسققمی سققفیر حکم عنوان به از اعزام قبل افراد خاص به

 شود.می هماهنگ در مورد حضور ایشان المللبین روابط صالحدید اداره در کشور مقصد به ایران و سفارت خارجی هایطرف

 توانسته باشند ارتباط پژوهشی ایجاد کرده باشند. قبلی در مأموریت که سفیرانی 

 ها دانشکده و رؤسای دانشکده معاونین 

 مراکز پژوهشی رؤسای  

  سب پرداخت     شرکت صت منا شت مدارک الزم را به معاونت ارائه نماید تا در فر ست حداکثر دو ماه پس از بازگ های  کننده موظف ا

شته              شده در مواد فوق را ندا شاره  شرایط ا شود همایش مربوطه  صورتی که معلوم  ست در  ست و   مالی انجام پذیرد. بدیهی ا ا

کننده مدارک مربوطه را تا زمان مقرر به مدیریت پژوهشققی تحویل ننمایند، شققرکت کننده هیچگونه حقی برای دریافت   شققرکت

 باشد.های مذکور نداشته و موظف به عودت مبلغ علی الحساب دریافتی میهزینه
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 دستورالعمل شرکت در همایش های علمی داخل کشور

، متقاضیان واجد  دانشکدهعلمی و دانشجویان   تئهیبه منظور گسترش تبادالت علمی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی اعضای     

 های داخلی شرکت نمایند.شرایط این دستورالعمل می توانند با استفاده از تسهیالت مقرر در همایش

 ریال در سال و دانشجویان تا سقف      20،000،000تا سقف   های داخلیت علمی در کنگرهئهی یاعضا شرکت  تحقیقات از  مدیریت

 کند.ریال در سال حمایت می 10،000،000

 باشد.)سخنرانی یا پوستر( مقاله  ئهشرکت در کنگره باید با ارا 

 گیرد.تسهیالت فقط به ارائه دهنده مقاله در کنگره تعلق می 

  شده در کنگره ص    تواندمی مقاله ارائه  صل طرح تحقیقاتی م شکده وب حا ضای هیئت علمی و یا     دان شی اع یا هرگونه فعالیت پژوه

 باشد.سایر پژوهشگران دانشکده 

تبصره: در صورتی که از یک طرح پژوهشی یا هرگونه فعالیت پژوهشی بیش از یک مقاله جهت ارائه یا پوستر پذیرفته شود، تنها        

 سایر مقاالت به صورت پلکان نزولی محاسبه خواهد شد. و پرداخت خواهد شد 000/000/5یکبار تسهیالت تا سقف  

 کننده جزء مجری یا همکاران آن طرح باشد.باشد که شرکت ایمقاله ارائه شده باید حاصل طرح تحقیقاتی 

 .برای هر طرح پژوهشی تنها یک بار تسهیالت تعلق خواهد گرفت 

  شترک، فقط یک نفر می سهیالت  در مقاالت م شکده تواند از ت ضایت خود را با         دان ست نفرات دیگر ر ضروری ا ستفاده نماید و  ا

 باشد.می دانشکدهپژوهشی  مدیریتشرکت فرد مورد نظر اعالم نمایند و مسئولیت نظارت بر این امر به عهده 

 ار توانند یک بتحقیقات می مدیریتباشد، در صورت موافقت   ت علمی و دانشجو می یئهای پژوهشی که با همکاری اعضای ه  طرح

 ه شوند.ئت علمی ارایئبه صورت دانشجویی و یک بار ه

شند، می             شته با ضور دا شجو ح شی بیش از یک دان صورتی که در یک طرح پژوه صره: در  سقف     تب سهیالت فوق تا  توانند از ت

 ریال به صورت مشترک استفاده نمایند. 000/000/5

  گردد.بودن افیلیشن تسهیالت پرداخت نمیباشد و در صورت اشتباه الزامی می دانشکدهذکر افیلیشن صحیح 

 شود.ریال حمایت می 5،000،000ها تا سقف شرکت در هر یک از کنگره 

  شوند.حمایت میدر سال ریال  10،000،000نامه تا سقف ئینبار از تسهیالت مندرج در این آ 2ساالنه  دانشکدهکارمندان 

 ند از حق ماموریت نیز برخوردار گردند.توانتبصره : اعضای هیئت علمی و کارمندان رسمی می

 

 پرداخت تسهیالت 

صوبه هی   ساس م شرکت در کنگره     در تاریخ ......... ت امنا ئبر ا شگران جهت  شویق پژوه ستای ت سهیالت تا   هزینهکمک ها در را ت

 باشد.قابل پرداخت می دانشکدهمین بار مالی آن در بودجه تفصیلی أبینی و تمیلیون ریال منوط به پیش 5سقف 
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 الزم مدارک 

ضور در همایش، گواهی ارا      شرکت در همایش(، گواهی ح شرکت در همایش )قبل از  ست  های واریزی جهت  ه مقاله، فیشئدرخوا

 های تردد.نام و اسکان، اصل فیشهای ثبتهزینه فیش واریزی مربوط به ئهشرکت در همایش، ارا

 باشد.می دانشکدهپژوهشی  مدیریتیابی مدارک بر عهده وظیفه صحت 

  شود.ارسال می دانشکدهپژوهشی  مدیریتمدارک از طریق محقق، به 

  ست   مدیریتپس از برگزاری همایش به  دو ماهکلیه مدارک باید ظرف حداکثر شی واحد مربوطه تحویل گردد. به درخوا های پژوه

 پس از این زمان تسهیالت تعلق نخواهد گرفت.

  پرداخت  در صققورت وجود اعتبار ها پس از شققرکت پژوهشققگر در کنگره و تحویل مدارک الزم  در کنگرهکمک هزینه شققرکت

 گردد.می

صره: پرداخت کلیه هزینه  سناد دیگر هزینه     تب صل بلیط و کارت پرواز و ا شرکت در همایش، ا ها و با ذکر ها منوط به ارائه گواهی 

ستگی ارائه دهنده مقاله به   شکده واب ستان می    دان شکی الر شته     علوم پز صورتی که هر فاکتور مالیات بر ارزش افزوده دا شد. در  با

 باشد.باشد، ارائه گواهی مؤدیان مالیاتی تهیه شده از محل ارائه دهنده خدمت نیز الزامی می

 

 

شی مورخ     بند در  1۸در نامه آئیناین  شورای پژوه سه  صویب  ۲۸/0۵/1۳9۷جل شی     به ت شورای پژوه ضای  و  اع

 قابل اجرا خواهد بود.به مدت یک سال   1۳9۷/ 10 /01رسیده و از تاریخ  ریاست محترم دانشکده 

 

 

 دانشجویی دانشکده علوم پزشکی الرستان-معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی

 

 

 

  ریاست دانشکده علوم پزشکی الرستان
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 فلوچارت پرداخت حق التشویق مقاالت و کنگره ها

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نکات قابل توجه در گزارش فرم ها و مستندات مربوط به هر مقاله:

 نامه مربوط به مقاالت و همایشاین آئین( ............ هایی است که از تاریخYear.به بعد چاپ یا ارائه شده است ) 

 باشند.اند. مقاالت پذیرفته شده مورد تایید نمیمقاالت چاپ و یا ارائه شدهنامه تنها در مواردی صادق است که این آئین 

  لطفا در تکمیل موارد خواسققته شققده در سققامانه ....... و ارائهPDF  کامل مقاله و مسققتندات مربوطه کمال دقت منظور

 گردد.

 فرمایید .. بارگذاریدر سایت ........ کامل بطور و یکجا را شده خواسته مدارک و اطالعات تمامی لطفا. 

  باشققد و به درخواسققت ناقص جوابی داده  کننده میها بعهده درخواسققتمسققئولیت تمامی اطالعات درج شققده در فرم

 شود.  نمی

 

 

 بررسی مستندات توسط مدیریت پژوهشی دانشکده

 یگیری و انجام محاسبات مربوط بحق التشویقامتیاز

 ثبت اطالعات در پرونده پژوهشی در خواست کننده

 پرداخت جهت دانشکده حسابداری به فیمعر

 بهمراه ارائه نسخه چاپ شده مربوط ........ ات،یجزئ لی......، تکمتیثبت نام در سا

 ها فیها و حق التال شیمقاالت، هما یبراالتشویقی و ارائه نسخه چاپ شده های مربوط به حقتکمیل فرم

عدم بررسی: درخواست ها بعلت وجود هر نقصی در تکمیل 

 و ارائه مستندات خواسته شده فرم های مربوطه

تایید و دریافت تمامی فرم ها، اطالعات و شروع بررسی: 

 به درخواست کننده مستندات مربوط


