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با سایر کشورها، ارتقای سطح کیفی پژوهشی و آموزشی  علمی و بین المللیمبادالت  ها وگسترش فعالیتبه منظور

توانند با شرایط و ضوابط علمی دانشگاه مراغه می هیئتاعضای های علمی، و همچنین دستیابی به آخرین پدیده

گرفته است، بازنگری قرار شورای پژوهشی دانشگاه مورد  12/3/94 نامه که در نشست مورخشیوهمندرج در این 

 المللی خارج از کشور شرکت نمایند.های علمی بینییگردهما در
 

گروه مدیرموافقت با  ،خارج از کشور المللیمجامع علمی بیندر  های شرکت و ارائه مقالهدرخواست کلیه -1ماده 

 در شورای پژوهشی دانشگاه بررسی خواهد شد.  ،مربوطه و ریاست محترم دانشکده

های علمی و دانشکده موظف است حداکثر تا یک هفته از تاریخ تسلیم تقاضا، مستندات را به مدیریت همکاری

 .المللی دانشگاه ارسال نمایدبین

ها یا مجامع کنفرانسجهت ارائه مقاله و شرکت در  فقط یک بارتواند هر سال علمی می هیئتهر عضو   -2 ماده

  به خارج از کشور اعزام شود. ،از محل بودجه پژوهشی دانشگاهالمللی بینعلمی 
  

ارج از کشاور  المللای خا  ها یا مجاامع علمای باین   که برای بار اول متقاضی شرکت در کنفرانس همکارانی -3 ماده

های داخلی با ارائه مقاله شرکت نموده یا حداقل یک مقاله مستقل در بایست حداقل دو بار در کنفرانسهستند، می

 چاب رسانده باشند.ه ب از کشور یا خارجو نشریات معتبر داخل 

 ،خارج یاتبر داخل های سه گانه زیر در نشریات معگردد که در یکی از حالتای اطالق میمقاله مستقل به مقاله

 چاپ و منتشر شده باشد:

  ؛ت علمی نگارش شده باشدئتوسط خود هی اصرف  -3-1

 ؛ت علمی و یا دانشجو نگارش شده باشد )متقاضی باید نفر اول باشد(ئتوسط خود متقاضی همراه با یک یا چند هی -3-2

 .در نشریه قید شده باشد(Corresponding Author)  عنوان مولف مسئوله علمی یا ارائه دهنده مقاله ب هیئتنام  -3-3
 

هاای علمای، چااپ یاا پا یرش      منظور افزایش مشارکت دانشگاهیان در تولید دانش و انعکاس فعالیات ه ب -4 ماده

حداکثر پاس از   ،علمی معتبر داخل و یا خارج از کشور در نشریاتعلمی پژوهشی  مقاله مستقل چاپ حداقل یک

بین المللی خارج از کشور، شرط الزم برای شرکت در کنفرانس بعدی  دوبار شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی

 خواهد بود.

سال متقاضی شرکت در کنفرانس که عضو محترم هیئت علمی برای بار دوم در طی یکدر صورتی :1تبصره

 .باشدمی قابل پرداخت محل گرنت متقاضیاز  های کنفرانسهزینهخارج از کشور باشد، 

ها، سمینارها و دیگر علمی دانشگاه به زبان خارجی رایج در کنفرانس هیئته لزوم تسلط اعضای با توجه ب - 5 ماده

های صادره نامهعمل آمده در آئینه ردد و تاکیدات بگلی که در خارج از کشور برگزار میالملمجامع علمی و بین

از کشاور، حواول اطمیناان از    هاای علمای خاارج    موریات ااز سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اعطای م

 باشد. علمی به زبان خارجی مجامع علمی ضروری می هیئتتسلط همکاران محترم 
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مالك ارزیابی زبان خارجی متقاضیانی که برای  ،گانه ذیلبه همین منظور مقرر گردید تحقق یکی از ضوابط شش

  :قرار گیردگردند رج از کشور اعزام میالمللی به خابین اولین بار جهت شرکت و ارائه مقاله در مجامع علمی

  ؛علمیجمع مدر کشور انگلیسی زبان و یا به زبان مورد استفاده در مقاطع تحویالت عالی   راندنگ -5-1

 ؛به مدت نه ماه در خارج از کشور های آموزشی و تحقیقاتی حداقلاز دوره یمندبهره -5-2

 ؛MCHEآزمون  از 50داقل حنتیجه  سبک -5-3

 ؛IELTSآزمون  از 5/5داقل حنتیجه  سبک -5-4

 ؛نگلیسی به فارسیا از ترجمه و انتشار کتاب معتبر از فارسی به انگلیسی یا -5-5

 در دانشگاه در طول سنوات خدمتی المللی تهیه و انتشار حداقل دو مقاله در نشریات معتبر بین -5-6

 ؛(باشد دهشنگارش  مستقلطور ه و ب تقاضیمحداقل یکی از این مقاالت باید توسط خود  )

و فنااوری حاداکثر   در چهاارچوب اعتباارات سااالنه اختوااف یافتاه از ساوی وزارت علاوم، تحقیقاات          -6 ادهم

المللی بار حساب   در محافل علمی و بین و پوسترصورت سخنرانی ه های قابل پرداخت در قبال ارائه مقاالت بهزینه

 ردد:گمی بندیرد نظر، به شرح زیر طبقه کشورهای مو
  ؛دالر آمریکا 2000معادل استرالیا و نیوزیلند  آمریکای شمالی، ،ی جنوبیکشورهای آمریکا - 6-1

 ؛دالر آمریکا 1800معادل جنوبی و کشور آفریقای جنوبی  کشورهای ژاپن، کره - 6-2
  ؛دالر آمریکا 1500معادل کشورهای اروپای غربی  - 6-3

چین، مالزی، سنگاپور، تایلند، تایوان و قبرس)مشتمل بر شهرهای اتحادیه اروپا(،  یونان،کشورهای اروپای شرقی،  -6-4
 ؛دالر آمریکا 1300ه جز آفریقای جنوبی( معادل )بکشورهای قاره آفریقا 

های استقالل یافته شوروی سابق، ترکیه، قبرس)شمالی(، جمهوریاوکراین  ،روسیهکشورهای حاشیه خلیج فارس،  -6-5
 ؛دالر آمریکا 650معادل عربستان، لبنان، هند، پاکستان و مراکش 

 ،علمی بین المللیاز کشور جهت ارائه مقاله در مجامع علمی به خارج  هیئتدر کلیه موارد اعزام عضو : 2تبصره

( Registration fee) نامحق ثبت یورو( 500)معادل دالر 700ه، معادل ریالی حداکثر های تعیین شدعالوه بر سقف

 در قبال ارائه گواهی رسمی همایش به صورت جداگانه به شرکت کننده پرداخت خواهد شد.

المللی و انعکاس نتایج حاصله در سطح جهانی، از حضور فعال در محافل علمی و بین با توجه به اهمیت : 3تبصره

است. )سخنرانی( از اهمیت و اولویت خاف برخوردار Oralنظر شورای پژوهشی دانشگاه ارائه مقاالت بوورت 

های قابل پرداخت برای ارائه باشد، سقف هزینهل ا در مواردی که ارائه مقاالت به صورت پوستر اجتناب ناپ یر می

 گردد.های مووب تعیین میسقف هزینه %90صورت پوستر،  مقاالت به

باه  المللی از سوی همکاران محتارم بایاد در زماان عضاویت آنهاا      مقاالت ارائه شده در مجامع علمی بین -7ماده  

المللای  های دکتری در مجامع بیننامهیانارائه مقاالت مستخرج از پا .دانشگاه تهیه شده باشند در ت علمیئهی عنوان

ن در دوران هاای پژوهشای آناا   علمای کاه عمادتا مرباوط باه فعالیات       هیئتخارج از کشور از سوی اعضاء محترم 
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و  پژوهشی قابال طارح  در شورای ، گردندت علمی دانشگاه تهیه میئهی درقبل از عضویت  دانشجویی بوده و بعضا

  .بررسی نخواهد بود

های شرکت اعضای هیأت علمی که راهنمایی دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری را بر عهده هزینه  -8 ماده 

، Course ،Work Shop المللی خارج از کشور )با عناوین مختلف از جملههای آموزشی بیندارند در کارگاه

 و  هشدمحل گرنت پرداخت  ماه ازهای کوتاه مدت کمتر از یک ...( و همچنین دوره مدرسه تابستانی و زمستانی

 :موارد زیر خواهد بود شامل

o  هزینه ثبت نام 

o  هزینه بلیط رفت و برگشت 

o هزینه اقامت 

 پرداخت خواهد شد.  6های مندرج در ماده این مبالغ تا سقف هزینه: 4تبصره

ساال شمسای   حاداقل یاک   بایسات یما ، از فرصت مطالعاتی و تاریخ اعزام به هماایش  بازگشتبین تاریخ  -9 ماده

 فاصله زمانی رعایت گردد.

تعریاف   گاردد، المللی مجوز شرکت و ارائه مقاله صادر مای های بینبرای همایش به اینکه صرفا با توجه  -10ماده 

 : باشدمورد نظر شورا می( International)« المللیبین»زیر از واژه 

 ؛دندهندگان مقاالت همایش از کشورهای مختلف باش ارائه 10-1

 تحت یکی از عناوین: رسی کننده مقاالت همایش که غالباکمیته بر ایاعض 10-2
 Scientific Committee, Steering Committee, Reviewing Technical Program Committee, 

Advisory Committee, از کشورهای مختلف باشند ،باشدمی. 
 مراحل اجرائي: -11 ماده

 ر کنفرانس:مدارك الزم برای درخواست شرکت د -11-1

 ؛(1های خارج از کشور )فرم شماره تکمیل و تایپ فرم تقاضای شرکت در همایش -11-1-1

 ؛(2تکمیل و تایپ فرم مشخوات متقاضی )فرم شماره  -11-1-2

 ؛مبنی بر موافقت با درخواست عضو هیأت علمی گروه و دانشکدهصورتجلسه شورای  -11-1-3

 ؛(Poster)یا  (Oral) نحوه ارائه عنوان و  متضمن نامه پ یرش قطعی مقاله -11-1-4

 ؛)چکیده( مقاله از صفحه اول اینسخه -11-1-5

 ؛pdfمقاله کامل به همراه فایل  -11-1-6

 ؛ارك مربوط به بین المللی بودن همایشمد -11-1-7

 ؛که در آن تاریخ و محل برگزاری ذکر شده است همایشتوویر صفحه وب سایت  -11-1-8

یک مقاله مستقل در  حداقلچاپ یا  وهای داخلی با ارائه مقاله در کنفرانسشرکت دو بار بر  مبنیمدارك  -11-1-9

 شیوه نامه اجرایی(؛ 3)بر اساس ماده از کشورنشریات معتبر داخل یا خارج 
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بر چاپ یا پ یرش چاپ حداقل یک مقاله مستقل علمی پژوهشی در نشریات علمی معتبر  الزم مبنیمدارك  -11-1-10

 وه نامه اجرایی(؛شی 4از مقاالت ارائه شده در دو کنفرانس قبلی)بر اساس ماده  داخل و یا خارج از کشور

 ؛شیوه نامه اجرایی( 5 بر اساس مادهاحراز شرط زبان )الزم جهت مدارك  -11-1-11

 گردهمایی قبلی Proceedingصورت چاپ شده در مجالت معتبر یا هنتایج سفر قبلی متقاضی بارائه  -11-1-12

 (؛ن مورد ندارندنیازی به ایباشند، می علمیکه برای اولین بار متقاضی استفاده از مأموریت هیئت علمی اعضای )

هاای علمای و   همکااری مدیریت به  ماه قبل از تاریخ شروع گردهمائی 2حداقل مدارك فوق،  الزم است :5تبصره

 رسیده باشد. المللیبین

 :تایید انجام سفر و پرداخت حق ماموریت علمیمدارك الزم برای  -11-2

  ؛گزارش علمی شرکت در گرد هماییفرم  تکمیل و تایپ -11-2-1

 است؛ ای که مقاله در آن چاپ شدهتوویر روی جلد مجموعه مقاالت کنفرانس به انضمام صفحه -11-2-2

 ؛مورد نتایج سفر در سطح گروه به منظوراطالع رسانی تائید ارائه سخنرانی در -11-2-3

 ؛در گردهماییو ارائه مقاله  شرکت گواهیتوویر -11-2-4

  ؛کنفرانسنام از ثبت اصل رسید پرداخت حق -11-2-5

 ؛رفت و برگشتالشه بلیط  -11-2-6

 .به متقاضی کنفرانس مربوطصفحات برنامه  توویر -11-2-7

در خاتمه سفر، ضروری است عضو محترم هیئت علمی ظرف مدت یک هفته گزارش ماموریت را به  :6تبصره

المللی دانشگاه نهای علمی و بیبه مدیریت همکاریانضمام اسناد و مدارك اشاره شده جهت اقدامات بعدی، 

 نماید. رائها

     بلیط رفت و برگشت صادره از سوی دفاتر هواپیمایی با تاریخ شروع و خاتمه با توجه به اینکه تاریخ -12ماده 

تا چهار روز  ،های صادرهتواند بر اساس بلیطگاه میشمنطبق نیست، دان کامالهای علمی خارج از کشور ماموریت

 العاده صادر نماید.، ماموریت بدون فوق)جمعا برای ایام قبل و بعد از تاریخ کنفرانس( از تاریخ ماموریت اصلی

های علمی خارج از کشور مستلزم سفر عضو هیئت در مواردی که اخ  روادید برای انجام ماموریت -13ماده 

روز  5داکثر به مدت حو صدور ماموریت بدون فوق العاده تواند نسبت به علمی به کشور ثالث است، دانشگاه می

 اقدام نماید.

های علمی اعضای محترم هیات علمی شورای پژوهشی دانشگاه به منظور سامان بخشی به شناسنا -14ماده 

دانشگاه، مقرر نمود تکمیل و به روز رسانی اطالعات و سوابق علمی در سایت دانشگاه مراغه، شرطا اعزام 

 های خارج از کشور خواهد بود.اعضای هیئت علمی متقاضی شرکت در کنفرانس

در طول مدت های آموزشی جهت انجام فعالیتتمهیدات الزم عضو محترم هیئت علمی موظف است  -15ماده 

را با هماهنگی ریاست محترم دانشکده  ( ، برگزاری امتحانات و ...تشکیل کالس های جبرانی ماموریت )اعم از

 فراهم نماید.


