
 

 )کنفرانس ها و همایش های داخلی(داخل کشور علمی آیین نامه شرکت در مجامع معتبر

ایي آییي ًبهِ ثِ هٌظَض ضطکت اػضبی ّیأت ػلوی هطکع آهَظش ػبلی کبضوط زض هجبهغ هؼتجط ػلوی زاذل کطَض زض جْت تَسؼِ ٍ 

 زیگط ثطای زستیبثی ثِ جسیستطیي ٍ هؤسسبت آهَظضی پژٍّطگطاى  ،پژٍّطی ٍ تؼبهل ثیطتط ثب سبیط اسبتیس -گستطش فؼبلیت ّبی ػلوی

پژٍّطی تٌظین ضسُ است. ثٌبثطایي، اػضبی ّیأت ػلوی هطکع آهَظش ػبلی کبضوط هی تَاًٌس ثب ضػبیت هَاز ظیط ٍ ضطایظ ٍ ضَاثظ  -یبفتِ ّبی ػلوی

 هٌسضج زض ایي آییي ًبهِ زض هجبهغ هؼتجط ػلوی زاذل کطَض ضطکت ًوبیٌس.

 

 : شرایط شرکت در مجامع معتبر علمی داخل کشور:1ماده 

یب  ، هجتوغ، هطکع ٍٍ یکی اظ حبهیبى ٍ یب ثطگعاض کٌٌسگبى هجوغ، زاًطگبُ هجوغ ػلوی زض سغح هٌغقِ ای، هلی ٍ یب ثیي الوللی ثطگعاض ضَز -1

 هَضز تبئیس ٍظاضت ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌآٍضی ثبضس.هَسسِ آهَظش ػبلی 

 ًوبیِ ضسُ ثبضس.  ISCثبیس زض سبیت تجصطُ: کٌفطاًس  -

 ثبضس.هَضَع هقبلِ زض ترصص ػضَ ّیأت ػلوی اضائِ زٌّسُ هقبلِ  -2

 هقبلِ زض ّیچ هجوؼی)زاذلی یب ذبضجی( تَسظ ًَیسٌسُ یب ًَیسٌسگبى اضائِ یب چبح ًطسُ ثبضس. -3

 هقبلِ ثب ًبم هطکع آهَظش ػبلی کبضوط پصیطفتِ ضسُ ثبضس.  -4

 رطج اظ پبیبى ًبهِ کبضضٌبسی اضضس یب زکتطی ًَیسٌسُ یب ًَیسٌسگبى ًجبضس.هقبلِ ثِ عَض صس زض صس هست -5

 تَسظ گطٍُ آهَظضی اًجبم هی گیطز. 5ٍ 2، 1تجصطُ: تطریص ثٌس  -

 اگط هقبلِ تَسظ ثیص اظ یک ًفط ًَضتِ ضسُ ثبضس، فقظ زضذَاست هطثَط ثِ ًَیسٌسُ اٍل هقبلِ هَضز ثطضسی قطاض هی گیطز. -6

 ثبض زض ّط سبل ضوسی هی تَاًس زض هجوغ هصکَض ضطکت ًوبیس. 3حساکثط ّط ػضَ ّیأت ػلوی  -7

 تقبضبی اػضبی ّیأت ػلوی هطکع آهَظش ػبلی کبضوط کِ زض هحل زیگطی هأهَض ثِ ذسهت ثبضٌس، هَضز ثطضضسی قطاض ًوی گیطز.  -8

 : مراحل اجرایی شرکت در مجامع معتبر علمی داخل کشور:2ماده 

 بُ قجل اظ ثطگعاضی هجوغ ثِ گطٍُ آهَظضی هطثَعِ:اضائِ هساضک ظیط حساقل یک ه -1

 الف( یک ًسرِ کبهل اظ هقبلِ.

 گَاّی پصیطش هقبلِ. ة(

 ضبهل فطاذَاى ثطگعاضی هجوغ، سغح ٍ ّعیٌِ ثجت ًبم. ،ثِ هجوغهطثَط ج( اعالػبت کبهل 

 سیط ثطضسی زضذَاست ػضَ ّیأت ػلوی جْت ضطکت زض هجبهغ هصکَض ثِ ضطح ظیط است: -2

 .یک ّفتِ، حساکثط زض هست هطکعپژٍّطی  ضَضایی زضذَاست ػضَ ّیأت ػلوی زض ضَضای گطٍُ آهَظضی هطثَعِ ٍ اضسبل آى ثِ الف( ثطضس

 .ّفتِ 2، حساکثط زض هست  ضَضای پژٍّطی هطکعة( ثطضسی زضذَاست ػضَ ّیأت ػلوی زض 

 پژٍّطی هطکع، حساکثط زض هست یک ّفتِ. اثالؽ تصَیت یب ػسم تصَیت ضطکت ػضَ ّیأت ػلوی زض هجبهغ هصکَض تَسظ ضَضای ج(

 

 : نحوه و شرایط پرداخت هزینه های مربوطه:3ماده 

 ضٍظ قبثل پطزاذت هی ثبضس.  5حق هأهَضیت ػضَ ّیأت ػلوی جْت ضطکت زض هجبهغ ػلوی زاذل کطَض، حساکثط  -1



ضٍظ ثطای ضْطّبی  سِظ ثطای ضْطّبی استبى ذطاسبى ثعضگ ٍ ضٍ زٍثب تؼساز ضٍظّبی کٌفطاًس ثِ اضبفِ است : تؼساز ضٍظّبی هأهَضیت ثطاثط  1تجصطُ -

 سبیط استبى ّب.

 : ّعیٌِ ثلیظ ضفت ٍ ثطگطت ثب اضائِ ثلیظ هؼتجط)ثب شکط ًبم ػضَ ّیئت ػلوی ثط ضٍی ثلیظ( قبثل پطزاذت هی ثبضس.2تجصطُ -

 ّعاض تَهبى قبثل پطزاذت هی ثبضس. ضطصسّعیٌِ هطثَط ثِ ثجت ًبم تب سقف  -2

 اظ هحل گطًت ػضَ ّیأت ػلوی هی ثبضس. 3قبثل پطزاذت هبزُ کلیِ هَاضز  -3

 

 : سایر موارد:4ماده 

)زض صَضتی کِ ًَیسٌسُ اٍل هقبلِ ثبضٌس( اظ  ػلوی هطکعّیبت کبضضٌبسبى ضسوی یب پیوبًی هطکع هی تَاًٌس جْت اضائِ هقبلِ هطتطک ثب اػضبی  -1

 ایي آییي ًبهِ استفبزُ ًوبیٌس. 3هبزُ  1حوبیت ّبی ثٌس 

ظیط ثِ کبضضٌبس اهَض پژٍّطی هطکع هساضک هجوغ ًسجت ثِ اضائِ ثبظگطت اظ فطز ضطکت کٌٌسُ زض هجوغ ثبیستی حساکثط تب یک هبُ پس اظ  -2

 جْت تسَیِ حسبة اقسام ًوبیس:

 الف( کپی گَاّی اضائِ هقبلِ یب ضطکت زض هجوغ.

 یک ًسرِ کبهل اظ هقبلِ چبح ضسُ زض هجوغ. ة(

 .3ثٌسّبی هبزُ ج( اصل اسٌبز هٌسضج زض 

 

    تسٍیي ضسُ ٍ زض جلسِ ضوبضُ  19/09/96ضَضای پژٍّطی هطکع، هَضخ  16تجصطُ زض جلسِ ضوبضُ  8ثٌس ٍ  15هبزُ،  4ایي آییي ًبهِ زض  

 ّیأت ضئیسِ هطکع، هَضذِ                تأییس گطزیس ٍ اظ تبضید تصَیت قبثل اجطا هی ثبضس.

 

 


