
 

 بنام خدا
 

های علمی معتبرخارج از کشور نامه اعطای تسهیالت برای شرکت در همایش آیین  

 

 مقدمه

 ٍ بِ هٌظَض اضتقای موی ٍ میفی برص  ػلَم، تحقیقات ٍ فٌاٍضیًاهِ بط اساس هصَبات خاضی ٍظاضتایي آییي

پژٍّص زض زاًطگاُ، گستطش تبازالت ػلوی بیي الوللی ٍ افعایص تَاى پژٍّطی ٍ آهَظضی اػضای ّیات ػلوی ٍ 

تَاًٌس با استفازُ اظ ًاهِ هیهتقاضیاى ٍاخس ضطایظ ایي آئیي.  استتسٍیي ٍ تصَیب گطزیسُ هحققیي زاًطگاُ،

ضَز، ًاهیسُ هی« ّوایص » ًاهِ مِ زض آییيذاضخی لوی بیي الوللی ع ، سویٌاضّایّافطاًسمي زض ،تسْیالت هقطض

 .ضطمت ًوایٌس

 

 :تعاریف

 توام ٍقت ّیأت ػلوی هطغَل بِ ماض:متقاضی  

  هستقل اظ تع ًوایِ ضسُ  زض   پژٍّطی -هقاالت ػلوی هٌظَض :معتبرپژوهشی -مقاالت علمیJCR  یا 

ISI یا ISC یا ٍ Scopusضفسٌداى باضس (ػح) ٍ ًطاًی هتقاضی بِ ًام زاًطگاُ ٍلی ػصط  هی باضس. 

 هٌظَض هتقاضی، ًَیسٌسُ اٍل هقالِ باضس ٍ اگط هسترطج اظ تع : ی علمی پژوهشی نفر اول مقاله

 .زاًطدَیی است هتقاضی استاز ضاٌّوای اٍل باضس

 

 تسهیالت شرکت در همایش- 1ماده 

 :، ػباضتٌس اظضَز زض ًظط گطفتِ هی  ضطمت زض ّوایصی مِ بطایتسْیالت

 حق ثبت ًام، بلیظ ضفت ٍ بطگطت، ػَاضض ذطٍج اظ مطَض، ٍیعا ٍ بیوِ هسافطتی ضطمت زض ّایّعیٌِ -1-1

 ّعیٌِ ّای .باضس اظ پژٍّاًِ ساالًِ ػضَ ّیأت ػلوی قابل پطزاذت هی،پس اظ اضائِ اسٌاز هثبتِّوایص، 

 .ضَزتأهیي هیحق هاهَضیت اسناى ٍ غصا اظ هحل 

، اظ هحل  ذاضخیزض ّط سال فقظ بطای یل هأهَضیت ضطمت زض ّوایصحق هاهَضیت هؼازل ضیالی اضظ  -1-2

 .ضَزبَزخِ هتوطمع زاًطگاُ بِ ّط ػضَ ّیأت ػلوی پطزاذت هی

 .گطزز تؼییي هیٍ هحل ّوایص ،بط اساس اضظش ػلویضٍظاًِ  هأهَضیت  حقهیعاى اضظ 1-2-1

 ضٍظ ضفت ٍ بطگطت زٍ حق هأهَضیت بط هبٌای تؼساز ضٍظّای بطگعاضی ّوایص بِ ػالٍُ تؼساز ضٍظّای  1-2-2

. زی ضَم

یل ضٍظ بِ هست ، زض مطَض ثالث زاضزبیص اظ یل ضٍظ ٍ یا اذص ٍیعا  زض هَضز سفطّایی مِ ًیاظ بِ اقاهت :1تبصره 

. ضَزهأهَضیت اضافِ هی

. مٌس ضٍظ تداٍظ ًوی7 زض ّط صَضت اظ حق هاهَضیت پطزاذت :2تبصره

 حنن ،گیطزّای مِ پطٍاظ َّایی بِ مطَض هقصس زض ضٍظّای ذاصی صَضت هی زض هَضز هأهَضیت:3تبصره 

. گیطزاًدام هی 2-1هأهَضیت بط اساس ضفت ٍ بطگطت ذغَط َّایی بَزُ ٍلی هحاسبِ حق هأهَضیت بط اساس بٌس 

 . ضطمت زض مٌفطاًس بطای باض زٍم زض سال بسٍى پطزاذت حق هاهَضیت بالهاًغ است :4تبصره 

 
  و  فاوور معاونت ژپوهش



 

 
 تسهیالت شرکت در همایششرایط استفاده کننده از - 2ماده 

 ضطایظ گیطز مِهؼتبط ذاضخی فقظ بِ هتقاضیاًی تؼلق هی ّایزض ّط سال تسْیالت ضطمت زض ّوایص -2-1

 :شیل ضا زاضا باضٌس

خْت اضائِ زض ّوایص ٍ چاپ  (عج)به نام دانشگاه ولی عصر   حساقل یل هقالِ هستقل، شپصیطزاضتي  -2-1-1

 .هقالِ ًاهِ

 اهتیاظ با ضطط زاضتي حساقل یل هقالِ 6 هؼتبط  ٍ یا هقاالت ػلوی پژٍّطی اهتیاظ اظ 8مسب حساقل  -2-1-2

 . ًفط اٍل زض فاصلِ ظهاًی بیي تاضید بطگعاضی زٍ ّوایصػلوی پژٍّطی

 .گطزز ی استازیاضی، یل اهتیاظ اضافِ ٍ بطای هطبی یل اهتیاظ مسط هی بِ اظاء ّط هطتبِ باالتط اظ هطتبِ: 5تبصره 

 . صفط هی ضَز ّوایصزض ّط صَضت اهتیاظات پس اظ بطگعاضی : 6تبصره 

 .قابل قبَل ًیست ّوایص  اهتیاظات بیص اظ زٍ سال قبل اظ ظهاى بطگعاضی :7تبصره 

قطاضزازّای تحقیقاتی ، ّای ػلوی قبلی، فطصت هغالؼاتی هأهَضیت:هاًٌس ُ ملیِ تؼْسات هؼَقِ ذَز ضا-2-1-3

.  با هؼاًٍت پژٍّطی زاًطگاُ تسَیِ ًوَزُ باضس... مِ هْلت تسَیِ آى گصضتِ است، ٍ 

 : پژٍّطی هؼتبط بط اساس ضٍابظ ظیط تؼییي هی ضَز– اهتیاظ هقاالت ػلوی -2-2

  هقاالت ًوایِ ضسُ زضJCR ،ISI ،Scopusتا                                 :                     

                                                                                                        

  هقاالت ًوایِ ضسُ زض ISC  ٍابستِ بِ هَسسات زٍلتی ٍ اًدوي ّای ػلوی هؼتبط( هقاالتISC  1 ًَع) 

 :تا

                                                                                      

  سایط هقاالت ًوایِ ضسُ زض ISC ( هقاالتISC  2 ًَع)  تا : 

                                                                                      

ّط هتقاضی هَظف است گعاضش سفط ضطمت زض ّوایص ذاضخی ٍ ّوچٌیي هساضك هطبَعِ  بِ ّوطاُ  -2-3

ِ ی چاپ ضسُ ذَز ضا حسامثط ظطف  هاُ پس اظ ذاتوِ هأهَضیت اظ عطیق ضَضای پژٍّطی هست سِ تصَیط هقال

. زاًطنسُ بِ زفتط هسیطیت اهَض پژٍّطی اضسال ًواییس

 1/1/1391 تصَیب ٍ اظ تاضید 28/1/91 تبصطُ زض ضَضای پژٍّطی هَضخ 7 هازُ ٍ 3ایي آییي ًاهِ زض - 3ماده 

 .الظم االخطاء است
 

 

 
  و  فاوور معاونت ژپوهش

 


