به نام خدا
شیوهنامه حمایت از شرکت در همایشهای معتبر بینالمللی دانشجویان دکتری و محققین
پسادکتری براساس آییننامه "تشویق فعالیتهای پژوهشی جهت ارتقاء رتبه بینالمللی
دانشگاه" مصوبه هیأت امنا مورخ  69/41/41دانشگاه
مقدمه
همایشهای علمی بستر مناسبی را برای نشر و ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی فراهم میسازد و سبب گسترش تبادالت علمی و
ارتقاء قابلیتهای پژوهشی دانشجویان و همچنین ارتقای رتبه دانشگاه در بین دانشگاههای داخل و خارج از کشور میگردد.
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه براساس مصوبات جلسه  106مورخ  69/40/44شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه و جلسه  151مورخ
 69/40/46هیأت رئیسه و جلسه مورخ  69/41/41هیأت امنا دانشگاه در راستای حمایت از شرکت دانشجویان با ارائه مقاله در همایشهای
معتبر بینالمللی استقبال میکند و دانشجویان میتوانند با شرایط ذیل از حمایت مالی از ابتدای سال  4368در صورت وجود اعتبار
برخوردار شوند.
براساس مصوبه یاد شده کمک هزینه شرکت با ارائه مقاله در همایشهای معتبر بینالمللی برای دانشجویان دکتری و محققین پسادکتری
مستعد برتر دارای مقاالت  Q1تا سقف  400میلیون ریال و برای سایر تا سقف  00میلیون ریال میباشد که در این شیوهنامه جزئیات آن
مشخص میگردد.

ماده  -4اختصارات
 4-4دانشگاه :منظور دانشگاه الزهرا است.
 1-4دانشجو :منظور دانشجوی دکتری دانشگاه است.
 3-4محقق :منظور محقق پسادکتری داخلی دانشگاه است.
 1-4استاد راهنما :منظور عضو هیأت علمی دانشگاه است که سرپرستی رساله را عهدهدار است.
 5-4استاد میزبان :منظور استاد میزبان محقق پسادکتری است.
 9-4همایش :منظور همایش معتبر بینالمللی است.
 0-4مقاله :منظور مقاله کامل در همایش است.

ماده  – 1شرایط استفاده
 :4-1دانشجو/محقق نویسنده اول مقاله و مستخرج از رساله یا طرح تحقیقاتی وی باشد.
 :1-1استاد راهنما/میزبان به عنوان یکی از نویسندگان مقاله باشد.
 :3-1ارائه مقاله باید با نام دانشگاه ( (Alzahra Universityو آدرس ایمیل دانشگاه صورت پذیرد.
 :1-1دانشجو در زمان پذیرش مقاله در همایش دانش آموخته نباشد.
تبصره  :4چنانچه نامه پذیرش مقاله در زمان اشتغال به تحصیل دانشجو باشد ،در صورتی حمایت مالی به آن تعلق میگیرد که بیش از 9
ماه از زمان دانش آموختگی ایشان نگذشته باشد.
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 :5-1حمایت مالی از مقاالت ارائه شده در همایش فقط در شرایطی امکانپذیر است که دانشجو/محقق در آن شرکت و مقاله را ارائه
نموده باشد.
 :9-1میزان تشویق و حمایت از شرکت در همایش ،با توجه به سطح مجلهای تعیین میشود که قبالً مقاله علمی پژوهشی دانشجو/محقق
با نام یا وابستگی دانشگاه الزهرا در آن چاپ شده باشد.
 :0-1تأیید اعتبار مجالت به عهده مدیریت امور پژوهشی میباشد.

ماده  – 3میزان حمایت
میزان حمایت در خصوص شرکت در همایش در سال  68و بعد ،بر اساس جدول زیر صورت میگیرد .چارکهای مشخص شده بر اساس
گزارش  JCRخواهند بود.

سطح مجله مقاله چاپ شده

ارزیابی همایش

مبلغ حمایت

Q1

گروه ،دانشکده ،معاونت پژوهشی

حداکثر  71-011میلیون ریال

دانشجویان

Q2

گروه ،دانشکده ،معاونت پژوهشی

حداکثر  51-71میلیون ریال

و محققین

Q3

مقطع

(خاص رشتههای علوم انسانی و هنر)

گروه ،دانشکده ،معاونت پژوهشی

حداکثر  51-71میلیون ریال

تبصره :1از مقاالتی که در همایش به صورت پوستر ارائه میشود حمایتی صورت نمیگیرد.
تبصره :3حمایتها پس از کسر حمایتهای معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه صورت میپذیرد.
تبصره :1حمایتها فقط شامل هزینه ثبت نام ،بلیط رفت و برگشت و اقامت در طول مدت همایش میباشد.
تبصره :5حمایت به دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنها بیش از  40نیمسال است تعلق نمیگیرد.

ماده  -1مدارک مورد نیاز
 :4-1تکمیل کاربرگ درخواست هزینه شرکت در همایش
 :1-1ارائه متن کامل مقاله مستخرج از رساله یا طرح چاپ شده یا پذیرش چاپ در مجالت  ( Q3/ Q2/ Q1به طوریکه دانشجو/محقق و
استاد راهنما/میزبان نفرات اول و دوم باشند).
 :3-1گواهی ارائه مقاله و شرکت در همایش
 :1-1صورتجلسه گروه و دانشکده درخصوص ارزیابی و تأیید شرکت درهمایش
 :5-1تصویر ویزا و بلیط رفت و برگشت به همراه کارت پرواز یا اصل بلیط رفت و برگشت

ماده  -5مراحل اجرایی دریافت حمایت
 :4-5دریافت کاربرگ درخواست هزینه شرکت در همایش و ارائه مقاله
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 :1-5تکمیل کاربرگ مربوطه و پیوست مدارک فوق و ارائه آن به گروه بعد از امضا دانشجو/محقق و استاد راهنما/میزبان
 :3-5بررسی مدارک توسط مدیرگروه و معاون پژوهشی دانشکده و ارسال کلیه مدارک بعد از تأیید به مدیریت امورپژوهشی دانشگاه
تبصره :9به منظور بررسی وضعیت آموزشی دانشجوی متقاضی ،کاربرگ های آموزشی تکمیل و پس از تأیید حوزه معاونت آموزشی و
تحصیالت تکمیلی دانشگاه همراه با سایر مدارک ارائه شود.

ماده -9تفسیر و نظارت
شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این شیوهنامه به عهده معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است.

ماده  -0تصویب و اجرا
این شیوهنامه مشتمل بر یک مقدمه 0 ،ماده و  9تبصره در جلسه شماره  134مورخ  4360/40/15شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه و در
جلسه شماره  161مورخ  4360/44/49هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب رسیده است و از تاریخ  4368/04/04الزم االجرا است.
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