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دستورالعمل اعطای تسهیات به اعضای هیأت علمی مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری و 
 پایگاه استنادی علوم جهان اسام برای شرکت در همایش های علمی معتبر

 

 مقدمه:
اعضاي هيأت علمي مرکز منطقه اي اطاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسام  با هدف 
حضور فعال در همايش هاي معتبر علمي و آشنايي با زمينه هاي جديد تحقيقاتي در حوزه تخصصي خويش، 

طبق ضوابط زير از حضور فعال امکان شرکت در همايش هاي داخلي و خارجي معتبر را داشته و مرکز و پايگاه 
 بين المللي پشتيباني مي نمايد:ملي و ايشان در اين دست از نشست هاي 

 تسهیات شرکت در همایش های خارجی: -بخش اول

 : 1ماده 

خارجي پس از صدور حکم مأموريت، هر سال يک بار، منحصرا و بر اساس  هاي همايش در شرکت تسهيات
 قرار مي گيرد: زير شرايط احراز از هيأت علمي پس اولويت بندي در اختيار عضو

 يکي از شروط ذيل فراهم شود. -1-1

در يکسال گذشته پذيرش يا چاپ شده  1Qمقاله 1 1
 باشد

 2Qمقاله  2 2

 3Qمقاله  2و  2Qمقاله  1 3

مقاله علمي 2   و   3Qمقاله  1  و   2Qمقاله  1 4
 پژوهشي
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مي توانند يک کنفرانس خارج  شده انداعضاي هيات علمي که در سال گذشته پژوهشگر برتر مرکز  :1تبصره
 از کشور با ارائه مقاله شرکت نمايند. 

 ترفيع ساانه خود را در سال قبل کسب نموده باشد. -1-2

کليه تعهدات معوقه خود با معاونت پژوهشي مرکز منطقه اي اطاع رساني علوم و فناوري و پايگاه  -1-3
( را تسويه نموده باشد )مانند قراردادهاي تحقيقاتي که مهلت ISCاستنادي علوم جهان اسام )

 تسويه آن گذشته است، ماموريت هاي علمي قبلي، فرصت مطالعاتي و ...(.

 : 2ماده 

هزينه هاي ريالي )و معادل ريالي هزينه هاي ارزي( شرکت در همايش شامل بليط رفت و برگشت و رسيد هتل 
 محل اقامت پس از ارائه اسناد ذيل به عضو هيأت علمي قابل پرداخت مي باشد: 

 رسيد حق ثبت نام -2-1

 برگشت و رفت بليط اصل -2-2

 کنفرانس روز با مطابق ستاره سه هتل در اسکان هزينه با مرتبط رسيد -2-3

 : 2تبصره 
پيش از انجام کنفرانس و به صورت علي الحساب قابل  2-2  و 1-2 ازم به ذکر است تنها هزينه بندهاي

 پرداخت به متقاضي مي باشد. 

 :  3تبصره
 رفت جهت روز 2 عاوه به همايش برگزاري بر اساس روزهاي تعداد روزهاي مأموريت براي صدور حکم محاسبه

 گيرد. مي صورت برگشت و
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 : 4تبصره 
 روزهاي با متناسب) مأموريت حق ارز ريالي معادل همايش، در شرکت ماموريت يک براي فقط سال هر در

 رساني اطاع اي منطقه مرکز بودجه محل روز حسب مورد از 5دار و حداکثر براي  151به ميزان ( همايش
 .شود مي پرداخت علمي هيأت عضو هر و پايگاه استنادي علوم جهان اسام به فناوري و علوم

 : 5تبصره 
در مورد ماموريت هاي پرواز هوايي که به کشور مقصد در روزهايي خاص صورت مي گيرد، حکم مأموريت بر 

 انجام مي گيرد. 3اساس رفت و برگشت خطوط هوايي بوده ولي محاسبه حق ماموريت بر اساس تبصره 

 : 6تبصره 
ريال  111/111/55به عاوه حق ماموريت براي شرکت در کنفرانس حداکثر حداکثر سقف پرداخت کليه موارد 

 خواهد بود.

   .3ماده 

پژوهشي مرکز يا پايگاه تاييد مي  کميتهماک هاي ذيل تعيين و توسط  تأمين تمامي اعتبار همايش با توجه به
 شود:

المللي اعم از نمايه سازي مجموعه مقاات همايش در پايگاه هاي شناخته شده ي بين  -3-1
IEEE/SCOPUS/ISI و غيره 

 برگزار شدن همايش در سطح بين المللي به صورت چندين دوره اي -3-2

اعتبار موسسات پشتيبان و يا حاميان همايش )دانشگاه ها، نهادها و يا انجمن هاي بين المللي معتبر مانند  -3-3
IFLA  ،SLA ) و غيره 
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 ی داخلیتسهیات شرکت در همایش ها –بخش دوم 

 : 4ماده 

حمايت مالي مرکز و پايگاه جهت شرکت اعضاي هيأت علمي در همايش هاي داخلي، مشروط به پذيرش مقاله 
 جهت ارائه و چاپ در مجموعه مقاات همايش و انجام کليه تعهدات داخلي عضو به سازمان مي باشد.

 : 5ماده 

 عاوه بر حق ماموريت روزانه، هزينه هاي زير با ارائه اسناد به عضو هيأت علمي پرداخت مي شود: 

 هزينه ثبت نام در همايش  -5-1

 هزينه رفت و برگشت طبق اشه بليط -5-2

 هزينه هاي مربوط به هتل سه ستاره مطابق با تعداد روزهاي برگزاري کنفرانس -5-3

 : 7تبصره 
 روز به مدت همايش افزوده مي شود. 2اين نوع سفرها، حداکثر تا براي محاسبه مدت ماموريت براي 

 : 8تبصره 
مختص ماموريت هاي خارج از شهر محل خدمت متقاضي بوده و  3-5و 2-5هزينه هاي مذکور در بندهاي 

صدور حکم ماموريت در مورد آنها ضروري است. براي همايش هايي که در شهر محل خدمت متقاضي برگزار مي 
 از ارائه اسناد مثبته مالي، فقط هزينه ثبت نام در همايش به عضو هيأت علمي قابل پرداخت مي باشد. شود، پس

 : 9تبصره 
هر عضو هيأت علمي فقط يک بار در سال و با تصويب گروه مربوطه مي تواند از تسهيات مربوط به شرکت در 

 همايش هاي داخلي بدون ارائه مقاله استفاده نمايد.
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 : 11تبصره 
اعضاي هيأت علمي با دريافت دعوت نامه رسمي از مراکز دولتي، انجمن ها و سازمان هاي علمي مي توانند 
جهت حضور در نشست هاي مختلف امکان استفاده از تسهيات ماموريت)بدون هزينه( و بليط رفت و برگشت را 

 داشته باشند.

 : 6ماده 

 پژوهشي مرکز و پايگاه  تاييد مي شود: کميتهتوسط اعتبار همايش با توجه به ماک هاي ذيل تعيين و 

 ISCثبت همايش در سامانه همايش هاي  -6-1

حمايت مالي و معنوي مرکز منطقه اي اطاع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسام از  -6-2
 همايش

 انجمن ها و نهادهاي ملي و بين المللي معتبر(اعتبار برگزار کننده همايش )دانشگاه هاي دولتي و جامع يا  -6-3

توسط شوراي علمي مرکز منطقه اي اطاع رساني  15/12/55تبصره در تاريخ  11ماده و  6اين دستورالعمل در 
 علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسام مورد تصويب قرار گرفت.

 


