"بسمه تعالی"

دستورالعمل نحوه حمایت از شرکت در کنگرهها و سمینارهای علمی

همایشها و سمینارهای علمی بستر مناسبی برای نشر و ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی را فراهم میسازد و سبب گستتر

تبتاد ع علمتی و

ارتقاء قابلیتهای پژوهشی و آموزشی اعضاء هیاع علمی و دانشجویان میگردد .متقاضیان واجد شرایط ایتن آیتین نامته متیتواننتد بتا استتهادز از
تسهیالع مقرر ،در کنگرزها و سمینارهای علمی داخل کشور شرکت نمایند.
 -1شرکت در کنگرز منوط به ارائه مقاله علمی است که قبال در کنهرانس دیگری ارائه نشدز باشد.
 -2ارائهدهندز مقاله باید عضو هیأع علمی و یا دانشجوی تابع این دانشکدز باشد.
 -3دانشجوی متقاضی شرکت در کنگرز بایستی عضو کمیته تحقیقاع دانشجویی باشد.
 -4دانشجوی متقاضی شرکت در کنگرز باید نویسندز اول یا نویسندز مسئول مقاله باشد.
 -5ذکر وابستگی سازمانی صحیح کمیته تحقیقاع دانشجویی در مقا ع چاپ شدز جهت پرداخت هزینه الزامی است.
 .1-3آدرس سازمانی بهصورت فارسی:
" کمیته تحقیقاع دانشجویی ،دانشکدز علوم پزشکی سیرجان ،سیرجان ،ایران"
 .2-3آدرس سازمانی بهصورت انگلیسی:
”“Student Research Committee, Sirjan School of Medical Sciences, Sirjan, Iran
 -6مقا ع اصیل ارسالی به کنگرز باید نتیجه طرح پژوهشی مصوب و دارای کد اخالق باشد.
 -7متقاضی شرکت در کنگرز باید جهت اعزام ،طبق روال اداری و با موافقت استاد راهنما اقدام نماید ،و مدارک زیر را به کارشناس امور پژوهشی
دانشکدز ارائه نماید:
 درخواست شرکت در کنگرز (در مورد دانشجویان به تأیید استاد راهنما و سرپرست کمیته تحقیقاع دانشجویی رسیدز باشد)
 مستنداع مربوط به پذیر

مقاله

 مستنداع مربوط به پرداخت هزینه ثبت نام
 مقاله پذیر

شدز در کنگرز

 خالصه مقا ع کنگرز (پس از بازگشت از کنگرز جهت تأیید پرداخت موارد فوق به نویسندز)
 گواهی ارائه مقاله در همایش (با ذکر نحوز ارائه بهشکل پوستر یا سخنرانی)
 رضایتنامه کتبی دانشجو و والدین(الزامی)
نحوه پرداخت هزینهها:
 -1در صورع ارائه مقاله بهصورع سخنرانی یا پوستر ،هزینه بلیط رفت و برگشت ،و هزینه ثبت نام به دانشجو پرداخت میگردد.
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 -2هزینههای ثبت نام و بلیط(اتوبوس یا قطار) در مورد دانشجویان تحصیالع تکمیلی و دانشجویان فعال عضو کمیتههای تحقیقاتی دانشتکدز تتا
سالی دوبار قابل پرداخت میباشد.
تبصرز -1دانشجویانی بهعنوان دانشجوی فعال کمیته تحقیقاع دانشجویی محسوب میگردند که عضو مجمع عمومی کمیته باشند و مقاله نتامبردز
حاصل کار تحقیقاتی مصوب باشد.
تبصرز -2هزینه بلیط هواپیمای دانشجویان ،مشروط بر اینکه در کنگرز بینالمللی خارج از کشور مقاله خود را به صتورع ستخنرانی ارائته نماینتد
قابل پرداخت است.
تبصرز -3زم به ذکر است اعزام دانشجویان به کنگرز بینالمللی خارج از کشور در صورع وجود بودجه زم در معاونت تحقیقاع دانشکدز ،امکتان
پذیر خواهد بود.
سایر موارد:
در صورتی که یکی از دانشجویان این دانشکدز شخصاً و بدون درخواست هیچگونه هزینهای اعم از بلیط رفت و برگشت یا هزینه ثبت نتام اقتدام
به شرکت در کنگرز با ارائه مقاله نماید؛ مشروط به رعایت بندهای  3تا  5این آیین نامه ،پاداشی مطابق با بندهای زیر به آنها تعلق میگیرد:
 -1به ازای هر مورد ارائه مقاله بهصورع سخنرانی در همایشهای کشوری ،منطقهای یا بینالمللی مبلغ  2/500/000ریال پرداخت میگردد و
در صورع ارائه چند مقاله بهطور همزمان در یک همایش به مقاله دوم  %75و به مقاله سوم و به بعد  %50این مبلغ تعلق میگیرد.
 -2به ازای هر مورد ارائه مقاله بهصورع پوستر در همایشهای کشوری ،منطقهای یا بینالمللی مبلغ  1/500/000ریال پرداخت میگردد و در
صورع ارائه چند پوستر بهطور همزمان در یک همایش به پوستر دوم  %75و به پوستر سوم و به بعد  %50این مبلغ تعلق میگیرد.
 -3چنانچه مقاله دانشجویی در کنگرز پذیر

گردید و وی بهصورع غیرحضوری در کنگرز شرکت نماید ،در صتورع دریافتت گتواهی و درج

مقاله در خالصه مقا ع ،هزینه ثبت نام به وی پرداخت میگردد.

"شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی"
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
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