بسمه تعالی

آئين نامه اجرايي شركت در گردهمائيهاي علمي ،هنري ،جشنوارهها و كارگاههاي آموزشي داخلي و خارجي
مصوب دويست و شصت و چهارمين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه در تاريخ 95/04/26
به منظور ارتقاي سطح كيفی پژوهش و گسترش فعاليتهاي علمی ،هنري و دستيابی به آخرين پديدههاي علمی ،در چهارچوب قووايين
و اعتبارات ارائه شده از سوي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،اعضاي هيات علمی دايشگاه هنر اسالمی تبريو مویتواينود بوا شوراي و
ضواب مندرج در اين آئين يامه در در گردهمائيهاي علمی ،هنري ،جشنوارهها و كارگاههاي آموزشی داخلی و خارجی شركت يمايند.
ماده  :1شرايط شركت
 .1افراد مشمول آئين يامه حاضر اعضاء هيئت علمی دايشگاه هنر اسالمی تبري و دايشجويان دوره دكتري دايشگاه هنر اسالمی تبريو
میباشند .توضيح اينکه در جايی كه عبارت «عضو» قيد شده باشد منظور اعضاء هيات علمی و دايشجويان دوره دكتري میباشد.
تبصره :اعضاء هيئت علمی مربی در سال اول استخدام يمیتوايند از م اياي اين آئين يامه به هرشکل ممکن جهت شوركت در
گردهمائيهاي هنري-علمی ،جشنوارهها و كارگاههاي آموزشی خارجی بهرهمند شويد.
 .2تصريح يام و يشايی عضويت در «دايشگاه هنر اسالمی تبري » به صورت فارسی و « »Tabriz Islamic Art Universityبه صورت ايگليسی
تبصره :يوشتن عضويت در آثار هنري به صورت تابلو و حجمی(صنايع دستی) مستثنی میباشد.
 .3ارائه مقاله يا اثر هنري-علمی و يا شركت در كارگاه آموزشی در صورتی كه مقاله مورد يظر و يا اثر هنري ،علمی قوبالا در هوي
گردهمايی و جشنواره هنري و يا علمی توس پديدآوريده يا پديدآوريدگان ارائه يشده باشد.
تبصره :1جهت شركت در كنفرايسهاي علمی ال اماا ارائه بايد به صورت اصل مقاله بوده باشد و براي اين منظور تحويل اصل مقاله به همراه گوواهی
ارائه به صورت شفاهی يا پوستر و براي جشنوارههاي هنري-علمی ارائه گواهی كسب رتبه بعد از بازگشت از ماموريت ال امی میباشد.
تبصره :2براي شركت كنندگان در كارگاه آموزشی بينالمللی خارج از كشور ارائه گواهی حضور در دوره حداقل 2روزه ال امی میباشد.
 .4اعتبار علمی و يا هنري مجامع و درخواست عضو به تائيد شوراي پژوهشی دايشگاه برسد.
تبصره :اعتبار سنجی همايشها و جشنوارههاي هنري  -علمی كه با عنوان بين المللی در داخل و خارج كشور برگ ار میشوود
مطابق آئين يامه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ارزيابی میشود.
 .5ارتباط موضوع مورد تقاضا با مسئوليت ،فعاليت و تخصص متقاضی (تشخيص اين مورد با توجه بوه االالعوات مجوامع از قبيول
بروشور و بريامه و ارائه اصل مقاله يا اثر هنري  -علمی بعهده شوراي پژوهشی دايشگاه خواهد بود).
 .6آشنايی به زبان مجمع علمی براي اعضايی كه براي اولين بار در مجامع علمی خارج از كشور شركت میكنند:
 - 1-6اخذ مدرک تحصيلی عالی در كشور ايگليسی زبان و يا به زبان مورد استفاده در مجمع
 - 2-6گذرايدن دورههاي آموزشی و تحقيقاتی حداقل به مدت  2ماه در كشور ايگليسی زبان و يا به زبان مجمع
 - 3-6ايتشار كتاب مورد ترجمه معتبر از فارسی به ايگليسی (يا به زبان مورد استفاده در مجمع) يا ايگليسی(يا به زبان مورد
استفاده در مجمع) به فارسی حداقل يک عنوان
 - 4-6ايتشار كتاب تاليف به زبان ايگليسی و يا به زبان مورد استفاده در مجمع
 - 5-6تهيه و ايتشار حداقل دو مقاله در يشريات معتبر مطابق بند يک ماده  3آئين يامه ارتقاء به زبان ايگليسی يوا بوه زبوان
مجمع كه حداقل يکی از مقاالت بايد به صورت مستقل 1تهيه شده باشد.
 - 6-6ارائه مدرک زبان كه  2سال از تاريخ صدور آن سپري يشده باشد:
 MSRT/MCHE يمره  55از 100
 )PAPER BASED TEST(TOEFL يمره  500از 677
 )COMPUTER BASED TEST(TOEFL يمره  170از 300
 )INTERNET BASED TEST( TOEFL يمره  61از 120

 .7داشتن دعوتنامه معتبر مبنی بر پذيرش:
 -1-7در كنفرايسها مقاله بايد به صورت پذيرش جهت ارائه مقاله باشد .و در ياموه پوذيرش مقالوه حتمو اا عنووان مقالوه كور و
پذيرش ( )Acceptanceبه صراحت قيد گردد.
 -2-7در جشنواره علمی و هنري ارائه گواهی پذيرش و يا گواهی راه يابی اثر و يا دعوت يامه رسمی ال امی میباشد.
 - 1مقاله مستقل به مقالهای اطالق میگردد که حائز يكی از شرايط زير باشد( :تبصره 4ماده  3شیوه نامه اجرايی آئین نامه ارتقاء -طی نامه اصالحی به شماره )91/02/12-15/26285
 متقاضی راساً تهیه نموده باشد. متقاضی با عنوان نفر اول در مشارکت با ساير اعضای هیات علمی ،مبتنی بر طرح تحقیقاتی مصوب تهیه و در مجالت علمی – پژوهشی معتبر منتشر نمايد. -از پايان نامه يا رساله دانشجويی بوده و دانشجو و استاد(استادان) راهنمای وی مشترکاً نويسنده مقاله باشند.
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اعض اء هيئت علمی كه براي بار اول متقاضی شركت در مجامع بين المللی علمی و جشنوارههاي علمی و هنوري و كارگاههواي
آموزشی خارج از كشور باشند .میبايست تجربه حداقل دو بار در داخل ارائه مقاله و يا اثور هنوري -علموی داشوته باشود و يوا
حداقل يک مقاله مستقل در يشريات معتبر داخل يا خارج به چاپ رساييده باشد.
در صورت فراهم بودن شراي ماده (1بندهاي  ،)7-1متقاضی می توايد حداكثر سه بار در سال در هريک از مجوامع علموی يوا
هنري و يا كارگاههاي آموزشی داخلی و دو بار يي در خارج شركت يمايد.
تبصره :1اعضاء هيئت علمی كه از يظر اعتبار ويژه پژوهايه در سال مد يظر ج ء  10درصد يفرات اول دايشکده باشند میتوايند
براي يک بار اضافه يي در مجامع علمی و يا جشنوارههاي هنري  -علمی و كارگاههاي آموزشی شركت يمايند.
تبصره :2اعضاء هيئت علمی كه در همان سال در جشنوارههاي هنري  -علمی رتبه رديف  1تا  3جدول شماره  6امتيواز بنودي را كسوب
يمايند ،میتوايند براي يک بار اضافی يي در مجامع علمی و يا جشنوارههاي هنري  -علمی و كارگاههاي آموزشی شركت يمايند.
در صورت وجود محدوديت در تعداد يفر اع امی و يا بودجه پژوهشی دايشگاه جهت اع ام اعضاي هيئت علمی براي شوركت در
مجامع علمی و هنري خارجی اولويت اع ام به ترتيب امتيازات پژوهايه خواهد بود.
اعضاء هيت علمی مأمور دايشگاه هنر اسالمی تبري يمیتوايند براي شركت در مجامع علمی خارجی درخواست ارائه يمايند.
تبصره :آن دسته از اعضاء هيئت علمی كه در دايشگاه مامور میباشند مطابق به ساير اعضاء برخورد خواهد شد.
به مقاالت مستخرج از پايانيامه در دوران دايشجويی عضو هيئت علمی جهت ارائه در كنفرايسهاي داخلی و خارجی ه ينهاي پرداخت يخواهد شد.
عضو هيئت علمی تا يکسال بعد از تاريخ مراجعت از آخرين فرصت مطالعاتی در صورت شركت در مجامع هنري  -علمی و
كارگاههاي آموزشی خارج از كشور كليه ه ينهها حتی بار اول يي از محل اعتبار پژوهايه خود عضو هيئت علمی خواهد بود.
شراي عضويت مولفين مقاالت و آثار هنري  -علمی براي متقاضی عضو هيئت علمی:
 -1-14در صورتيکه تمام مولفين عضو هيئت علمی دايشگاه هنر اسالمی تبري باشند بنا به توافق مولفين به يک يفر اجازه ارائه مقاله داده میشود.
تبصره :ه ينه و سهميه اع ام براي عضو هيئت علمی اع امی شامل شده و در صورت ه ينه كرد از اعتبارات پژوهايه ،فقو
از اعتبارات عضو هيئت علمی اع امی ه ينه خواهد شد.
 -2-14در صورتيکه فعاليت با همکاري ساير اعضاء هيئت علمی دايشگاهها حداكثر با تعداد  2مولف ،تاليف شده باشد حداكثر
 50درصد ه ينه مشمول پرداخت خواهد شد.
 -3-14مقاالت تاليفی اعضاء هيئت علمی با همکاري دايشجويان تحصيالت تکميلوی دايشوگاه هنور اسوالمی تبريو مشوروط
براينکه مستخرج از پايان يامه دايشجو بوده باشد و عضو هيئت علمی مولف اول باشد.
 -4-14به مقاالت تاليفی با ساير عضويتها ه ينه پرداخت يخواهد شد.

ماده  -2تامين هزينهها
 .1سفرهاي خارجی :سقف پرداخت كمک ه ينهها بوا رعايوت سوقف ه ينوه مصووب آخورين هيئوت امنوا در خصوو پرداخوت
ه ينههاي مسافرتهاي خارجی براي كشورهاي مختلف بشرح زير خواهد بود:
 كشورهاي همسايه تا سقف 80درصد سقف مصوب كشورهاي حوزة آسيا و اروپا و شمال آفريقا و داراي بلي يک سر پرواز تا سقف  90درصد سقف مصوب كشورهاي خارج از حوزة آسيا و اروپا و شمال آفريقا و شامل قارة آمريکا ،اقيايوسيه و جنوب آفريقا و يوا داري بلويدو سر پرواز  100درصد سقف مصوب
 بلي دو سر پرواز يعنی اينکه به مقصد مورد يظر از فرودگاههاي تهران تا شهر محل سمينار پرواز مستقيم وجود يدارد. -1-1حداكثر ه ينههاي قابل پرداخت براي مقاالت بصورت سخنرايی و ارائه آثار در جشنوارههاي هنري – علمی مطابق بند 1
ماده 2و شركت در كارگاههاي آموزشی ،شامل عوارض خروج از كشوور ،بهواي بلوي رفوت و برگشوت و ه ينوه اقاموت و
ه ينههاي ثبت يام ( )Registration Feesمی باشد.
تبصره :سقف ه ينه پرداختی به مقاالتی كه به صورت پوستر ارائه میشويد  %85سقف ه ينههاي مشمول ،خواهد بود.
 -2-1دايشجويان دوره دكتري میتوايند بعد از آزمون جامع يک بار در الول دوره تحصيل از محل اعتبوار پژوهايوه جهوت ارائوه
مقاله در كنفرايس به شرط مستخرج از رساله دكتري شركت يمايند.
تبصره :1ساير مولفين بايد استاد راهنماي دايشجو باشند.
تبصره :2دايشجويان دوره دكتري در الول دوره تحصيل میتوايند يک بار هم با سهيمه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
در كنفرايسهاي خارج از كشور جهت ارائه مقاله شركت يمايند.
 -3-1در مواردي كه اخذ رواديد براي ايجام ماموريتهاي علمی و هنري و شركت در كارگاه آموزشی خوارج از كشوور مسوتل م
سفر به كشور ثالث است .دايشگاه میتوايد يسبت به صدور ماموريت بدون فوق العاده حداكثر به مدت  5روز اقدام يمايد.
 -4-1با توجه به اينکه تاريخ بلي هاي رفت و برگشت هوايی صادره از سوي دفاتر هواپيمايی اكثراا به دليل محودوديت پروازهواي خوارجی
با تاريخ شروع و خاتمه ماموريتهاي علمی خارج از كشور اعضاي محترم هيئت علمی منطبق ييسوت دايشوگاه مویتوايود براسوا
بلي هاي صادره مجموعاا حداكثر 4روز براي ايام قبل و بعد از تاريخ ماموريت اصلی ،ماموريت بدون فوقالعاده صادر يمايند.
2

 -5-1چنايچه كليه ه ينهها توس عضو هيئت علمی پرداخت شده و ليکن به دليول حووادغ ريرمترقبوه و عودم اخوذ رواديود
موفق به شركت در كنفرايس و يا جشنواره هنري -علمی و كارگاه آموزشی يگردد ،كليه ه ينههاي پرداخت شده بوه وي
يکبار از محل اعتبار پژوهايه عضو قابل جبران خواهد بود.
 -6-1پرداخت ه ينه ثبت يام در برخوی از مجوامع علموی و جشونوارههواي هنوري  -علموی خوارج از كشوور كوه بوه صوورت
ريرحضوري( )Webinarبرگ ار میشود از محل اعتبارات پژوهايه پرداخت خواهد شد.
 .2سفرهاي داخلی :ه ينههاي قابل پرداخت براي اعضاء هيئت علمی از محل اعتبار پژوهايه شامل ه ينه بلوي رفوت و برگشوت،
ه ينه ثبت يام و ه ينه سه شب اقامت به شرط عدم ارائه امکايات اسکان از الرف برگ ار كننده خواهد بود:
تبصره :1دايشجويان دوره دكتري بعد از آزمون جامع میتوايند در الی دوره تحصيل دو بار در كنفرايسها به شرط ارائه مقاله از محل اعتبار
پژوهايه خود شركت يمايند كه ه ينههاي قابل پرداخت شامل ه ينه رفت و برگشت ،ه ينه ثبت يام در همايش و اقامت خواهد بود.
تبصره :2در صورت چند مولفه بودن ساير مولفين بايد از اعضاء هيئت علمی دايشگاه باشند.
 .3ه ينه قابل پرداخت از بابت شركت در مجامع هنري  -علمی و كارگاههاي آموزشی در سال بوراي بوار اول بوه اسوتناد مصووبه
سومين يشست عادي از دوره پنجم هيات امناي دايشگاه هاي صنعتی سهند و هنر اسالمی تبري در تاريخ  95/06/15تا سوقف
 70ميليون ريال 57 ،درصد از كمک ه ينه مشمول از محول اعتبوار پژوهايوه عضوو متقاضوی و  43درصود از محول اعتبوارات
پژوهشی دايشگاه خواهد بود و براي دفعات بعد كل كمک ه ينه پرداختی از اعتبار پژوهايه عضو پرداخت خواهد شد.
ماده  -3مراحل اجرائي
 -1قبل از اع ام:
 -1-1متقاضی موظف است فرم مخصو شركت در مجامع علمی را (پيوست شماره )1تکميول و هموراه بوا مسوتندات
شامل روگرفت متن كامل مقاله ،بروشور مشخصات كنفرايس ،دعوتنامه معتبر ،صورتجلسه شوراي دايشکده مبنوی
بر تأييد درخواست موافقت با شركت متقاضی و مدرک زبان متقاضی (مشمولين ارائه مدرک زبان) 2 ،مواه قبول از
شروع سمينار به مديريت امور پژوهش و فناوري دايشگاه ارائه يمايد.
 -2-1بعد از تصويب در شوراي پژوهشی دايشگاه ،مدارک به دفتر همکاريهاي علمی و بين المللی وزارت توس مديريت
امور پژوهش و فناوري ارسال و دفتر مذكور درخواست را بررسی يموده و در صورت تطبيق با ضواب تعيين شوده
اقدامات الزم را جهت اخذ رواديد ايجام میدهد.
 -2بعد از بازگشت از ماموريت عضو تا  15روز موظف است مدارک زير را تحويل مديريت امور پژوهش و فناوري يمايد:
 -1-2تحويل اصل گواهی حضور موضوع ماموريت
تبصره :كر مدت ساعت دوره براي گواهی شركت در كارگاه آموزشی ال امی میباشد.
 -2-2تحويل كتاب مجموعه اصل مقاالت به صورت كارذي يا الکتروييک و يا دفترچه منتخبين جشنواره هنري  -علمی
 -3-2تحويل اصل رسيد دريافت ه ينه ثبت يام
 -4-2تحويل بلي رفت و برگشت
 -5-2ارائه اصل پاسپورت
ماده  -4ساير ضوابط و شرايط
 -1الزم است كه در فاصله حداكثر يک ماه بعد از شركت در محافل علمی و هنري ،متقاضی ،گو ارش سوفر خوود را ضوميمه
مدارک دال بر شركت در مجمع علمی مربواله از قبيل گواهی ارائه مقاله يا گواهی شركت در مجمع علمی ،بلوي رفوت و
برگشت و اصل رسيد واري ه ينه را تحويل مديريت امور پژوهش و فناوري يمايد.
 -2دايشگاه می توايد حسب درخواست متقاضی ،س قف مبلغ مصوب شوراي پژوهشی را بطوور علوی الحسواب پويش از ايجوام
ماموريت در اختيار متقاضی قرار دهد و در صورت عدم ارائه مستندات سفر تا  2ماه بعد از بازگشت تحويل موديريت اموور
پژوهش و فناوري يشود از مبلغ پرداختی از فيش حقوقی كسر خواهد شد.
 -3معاويت آموزشی ،پژوهشی و فناوري دايشگاه بر حسن اجرائی اين أئين يامه يظارت دارد.
اين أئين يامه در  4ماده و  14تبصره در جلسه دويست و شصت و چهارمين جلسه شووراي پژوهشوی دايشوگاه هنور اسوالمی تبريو موور
 95/04/26به تصويب رسيده و با تائيد در جلسه هئيت رئيسه دايشگاه در تاريخ  95/06/07از اول فروردين ماه  95قابل اجراء میباشد.
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