درمورد شرکت در همایش معتبر خارج از کشور موارد ذیل مصوب گردید:
 -1طبق مصوبه جلسه 11ام شورای پژوهشی دانشگاه ،در صورتی عضو هیات علمی امکان شرکت در
همایش معتبر خارج از کشور دارد که قبل از آن نویسنده یک مقاله با زبان غیرفارسی (نه فقط
انگلیسی) چاپ شده در نشریه با اعتبار ( )JCR, SCOPUS, ISC, WOSدر کارنامه پژوهشی سال
گذشته خود باشد.
 -2طبق مصوبه جلسه 11ام شورای پژوهشی دانشگاه ،حداکثر تا مبلغ صد دالر برای اخذ ویزا (در
صورت نیاز) جهت شرکت عضو در همایش علمی معتبر خارج از کشور از پژوهانه عضو قابل پرداخت
خواهد بود.
 -3طبق مصوبه جلسه 11ام شورای پژوهشی دانشگاه ،به منظور پیگیری امور مربوط به اعزام به
همایش معتبر خارج از کشور (اخذ ویزا ،تهیه بلیط و  )...در تهران ،حداکثر شش روز ماموریت پژوهشی
(ماموریت بدون پرداخت هزینه) صادرخواهدشد.
 -4طبق مصوبه جلسه 11ام شورای پژوهشی دانشگاه ،طول دوره ماموریت پژوهشی (ماموریت بدون
پرداخت هزینه) جهت شرکت در همایش معتبر خارج از کشور ،حداکثر سه روز قبل و حداکثر سه روز
بعد از تاریخ برگزاری همایش خواهد بود.
 -5طبق دستور چهل و پنجم صورتجلسه ششمین نشست عادی از دور دوم هیئت امنای دانشگاهها
و موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی مورخ  ،1411/14/11از ابتدای سال  1411برای شرکت
اعضای هیئت علمی موسسات عضو در مجامع علمی معتبر خارج از کشور برای ارائه شفاهی مقاله و
یا ارائه کتبی مقاله (به شرط حضور عضو هیئت علمی در مجامع یادشده و ارائه کتبی گزارش مربوطه)
به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ،تا سقف مبلغ  161میلیون ریال برای کشورهای نزدیک و تا سقف
مبلغ  321میلیون ریال برای کشورهای دور جهت کلیه هزینهها از قبیل هزینه ثبت نام ،اسکان و بلیط
رفت و برگشت از محل اعتبارات پژوهشی موسسه (پژوهانه اعضای هیئت علمی) در سقف اعتبارات
تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی ذیربط پرداخت خواهدگردید.
 -6طبق مصوبه  12امین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه ،عضو هیات علمی پیش از شرکت در
همایش خارج از کشور ،میبایست تاییدیه اعتبارعلمی همایش از گروه آموزشی و موافقت شورای
پژوهشی جهت شرکت در همایش را اخذ کند .همچنین عضو میبایست تاییدیه اعتبار همایش از
گروه آموزشی را پیش از ارسال مقاله به همایش اخذ کند .چنانچه عضو هیات علمی گروه آموزشی
فعالی نداشتهباشد ،موافقت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه به عنوان موافقت شورای گروه
آموزشی ،درنظر گرفتهخواهدشد .کسب امتیاز فعالیت شرکت در همایش خارج از کشور و تخصیص
پژوهانه برای شرکت عضو در همایش خارج از کشور منوط به رعایت شروط فوق میباشد.

 -1طبق مصوبه جلسه  13ام شورای پژوهشی ،شاخصهای اعتبارسنجی همایشهای علمی خارج از
کشور ،جهت تعیین اعتبار همایش به شرح زیر ،میبایست مالک تصمیمگیری شورای گروه آموزشی

باشد:

الف .دانشگاهها و یا انجمنهای علمی معتبر ،برگزارکننده همایش باشند.
ب .موضوع همایش تخصصی باشد.
ج .همایش ادواری باشد و مقاالت ادوار گذشته چاپ شدهباشد.
د .زمانهای داوری ،برگزاری همایش و گرفتن ویزا منطقی باشد.
ه .یک سوم کمیته علمی ،از کشوری به جز برگزار کننده باشد.

