دستورالعمل ارائه مقاله در مجامع معتبر علمی داخل كشور
مقدمه
به منظور ارائه فعالیتهای پژوهشی مدرسین و دانشجویان مؤسسه در مجامع معتبر علمی داخل كشور و تبادلنظر با دیگرر
متخصصان و گسترش و تقویت ارتباط علمی بین پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی و ارتقای كیفیت پرژوه ،مدرسرین و
دانشجویان مؤسسه می توانند با شرایط مندرج در این دستورالعمل در مجامع معتبر علمی داخل كشور كه در این دستورالعمل
مجمع نامیده میشود ر شركت كنند.
ماده - 1مجمع باید دارای كمیته علمی باشد.
ماده - 2مقاله مورد ارائه باید دارای ویژگیهای زیر باشد:




قبالً در هیچ مجمع داخلی دیگری از سوی نویسنده و یا نویسندگان ارائه نشده باشد
نام موسسه آموزش عالی حکمت در مقاله به عنوان محل كار یا محل تحصیل ذكر شده باشد
مقاله در كتابچه مجموعه مقاالت چاپ شده باشد .

ماده - 3تأمین هزینهها با ارائه مدارك زیر به دفتر پژوهشی مؤسسه صورت میگیرد






برگه تکمیل شده درخواست شركت در مجامع
چکیده مقاله چاپ شده در كتابچه مجموعه مقاالت
اصل اسناد سفر شامل الشه بلیت رفت و برگشت برگه پرداخت هزینه اقامت (برای مجامع خارج از تهران)
قبضهای مربوط به تهیه مقاله و نیز لوازم كمك آموزشی مورد نیاز برای مجمع (مانند هزینه تایپ طلق شفاف
حلقه اسالید پوستر و ) ....
گواهی حضور در مجمع .

ماده - 4حداكثر هزینه قابل پرداخت به مدرسین برای مجامعی كه برگزار میشود طبق مصوبه سالیانه شورای محترم
پژوه ،می باشد .
ماده - 5مبلغ قابل پرداخت به دانشجویان برای مجامع در هر سال تحصیلی طبق مصوبه شورای محترم پژوه ،تعیین
می گردد .

ماده - 6در صورت فقدان اسناد مثبته پرداخت هزینههای موضوع ماده  4و  5با تکمیل برگه صورتجلسه و تأیید موارد ذیل
امکانپذیر است:



برای دانشجویان :تأیید استاد راهنما مدیر گروه و دبیر شورای پژوه ،موسسه .
برای مدرسین  :تأیید مدیر گروه و دبیر شورای پژوه ،موسسه .

ماده - 7حداكثر مهلت ارائه مدارك برای دریافت هزینهها سی روز پس از برگزاری مجمع میباشد .
ماده  - 8شورا تنها به دو سند شركت در مجامع داخل در هر سال تحصیلی هزینه پرداخت می نماید
تبصره  :در صورت تشخیص شورا تائید بی ،از دو سند نیز امکان پذیر است .
این دستورالعمل در یك مقدمه  8ماده و یك تبصره در تاریخ  44/01/4به تصویب شورای پژوهشی موسسه رسید و از
تاریخ 45 /0/0قابل اجراست .

