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 :مقدمه

ور و های معتبر علمی کشی دانشگاه علامه طباطبائی در همایشهیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیل اعضایتشویق  منظوربه

هیأت  ایاعضتبادل نظر با دیگر متخصصان، گسترش و تقویت تعامل علمی بین پژوهشگران دانشگاهی و ارتقای کیفیت پژوهش 

طا با شرایط ذیل، اع علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، دانشگاه به ارائه دهندگان مقاله و مدعوین همایش تسهیلاتی

 :کندمی

 

 :های علمی داخلیشرایط شرکت در همایش -6 هماد

اعتبار همایش،  تأیید( باشد. مرجع نهایی ISC)علمی و نمایه شده در  هدارای کمیت معتبرهای همایش مورد تقاضا از همایش :الف

 معاونت پژوهشی دانشگاه است.

شود ای که مقاله ارائه میپژوهشی در زمینه هایش مرتبط بوده و متقاضی از سابقموضوع همایش با تخصص متقاضی شرکت در هم :ب

 اعلام شده در این خصوص باشد. مرجع تشخیص، معاونت پژوهشی دانشگاه است. هبرخوردار یا دارای برنام

 ر این صورت تسهیلات آینالکترونیکی یا کاغذی چاپ کند. در غی صورتبههمایش بایستی مجموعه مقالات همایش را  هدبیرخان :ج

 گیرد.به عضو هیأت علمی یا دانشجو، تعلق نمی نامهآئین

 

 :های زیر باشدارائه شده در همایش باید دارای ویژگی همقال -9 هماد

 مقاله قبلًا در هیچ مجله یا همایشی، ارائه نشده باشد. :الف

 ده باشد.صحیح در مقاله، ذکر ش صورتبهنام دانشگاه علامه طباطبائی  :ب

 کاغذی یا الکترونیکی چاپ شود. صورتبهکامل در مجموعه مقالات همایش  هچکیده یا مقال صورتبهمقاله بایستی  :ج

 :پذیر استمدارک زیر به معاونت پژوهشی دانشگاه امکان هبرخورداری از تسهیلات مورد نظر با ارائ -1 هماد

 .ربطذیانشکده گروه آموزشی/پژوهشی از طریق د هارسال مصوب :الف

 مقاله برای سخنرانی؛ هگواهی پذیرش، شرکت و ارائ :ب

در  امنثبتحق  ههای خارج از تهران(، برگبرای همایش) اقامت هرفت و برگشت، فیش پرداخت هزین بلیتاصل اسناد سفر، شامل  :ج

 همایش؛

ه و متن مقال هنیازی به ارائ کنندگان همایش(اربا دعوت کتبی برگز) کلیدیسخنرانی  هارائ منظوربهشرکت در همایش  :6 هتبصر

توسط برگزارکنندگان همایش پرداخت  0 ههای یک یا چند بند از ماددر صورتی که هزینه) نداردگروه آموزشی/پژوهشی  همصوب

 نشود، توسط دانشگاه، قابل پرداخت است(.

 54) سالبرای استفاده از تسهیلات( دو بار در ) اخلیدی هاهمایشهیأت علمی در  اعضایحداکثر تعداد دفعات شرکت  :9 هتبصر

 پژوهشی دانشگاه( است. هاز محل گرنت و مابقی از محل بودج درصد



 

 

 :تسهیلات قابل پرداخت -4 هماد

 کامل؛ صورتبهشرکت در همایش  نامثبتپرداخت حق  :الف

 خارج از تهران؛ یهاهمایشهواپیما، قطار و اتوبوس( برای ) برگشترفت و  هپرداخت هزین :ب

 ی خارج از تهران( برای حداکثر سه شب.هاهمایشبرای ) شبهزار تومان برای هر  244اقامت تا سقف  هپرداخت هزین :ج

مقاله با همکاری یکی از  همنوط به ارائ 0 ههای ماددرصد هزینه 54مبلغ قابل پرداخت به دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا  :6 تبصره

 دانشگاه علامه طباطبائی، خواهد بود.هیأت علمی  اعضای

 قابل پرداخت است. نامثبت هپوستر ارائه شود، فقط هزین صورتبهبرای مقالاتی که  :9 تبصره

کاغذی یا  صورتبهاسناد، مدارک مثبته و مجموعه مقالات همایش  ههای شرکت در همایش پس از ارائپرداخت هزینه :1 تبصره

 الکترونیکی، است.

 
 ها، سه ماه پس از برگزاری همایش، است.مدارک برای دریافت هزینه هحداکثر مهلت ارائ -5 ماده

 

هیأت رئیسه دانشگاه علامه طباطبائی به  20/49/2875مورخ  1114094 هشمار هنامه در پنج ماده و پنج تبصره در جلساین آیین

 تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


