باسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه

آئین نامه نحوه استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی
از تسهیالت مقرر جهت ارائه مقاله در گردهمایی های علمی داخل و خارج از کشور

مقدمه :

به منظور تشویق دانشجویان تحصیالت تکمیلی به ارایه نتایج پژوهش های خود در گردهمایی های داخلی و خارجی و برقرار
کردن شرایط مناسب برای آنان در جهت تبادل نظر علمی با صاحب نظران و متخصصان رشته های مختلف ،تسهیالتی برای
شرکت دانشجویان در گردهمایی های علمی درنظر گرفته شده است.
این آئین نامه به منظور تدوین قوانین و مقررات مربوط به اعطای تسهیالت به دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت شرکت در
گردهمایی های علمی داخلی وخارجی تدوین شده است.
تعاریف :

 -1گردهمایی های علمی در این آئین نامه ،شامل همایش ،کنگره ،سمینار ،سمپوزیوم ،و کنفرانس علمی می باشد.
 -2دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این آئین نامه شامل مقاطع دکترای تخصصی ،کارشناسی ارشد ،فوق تخصص و فلوشیپ
دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشند.
شرایط و مقررات :

 -1گردهمایی های علمی که توسط و یا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیراز برگزار می گردد ،شامل آیین
نامه جاری نمی شود.
 -2برای پرداخت تسهیالت  ،تفاوتی در نحوه ارائه مقاله به صورت سخنرانی و یا پوستر وجود ندارد.
 -3تسهیالت برای ارایه خالصه مقاالتی پرداخت می شود که از موضوع پایان نامه دانشجو استخراج شده باشد.
 -4تسهیالت برای ارایه خالصه مقاالتی پرداخت خواهد شد که در آن نام دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خالصه مقاله درج و
درکتابچه خالصه مقاالت و یا لوح فشرده گردهمایی ذکر شده باشد.
 -5تسهیالت پس از ارایه مدارک شرکت در گردهمایی پرداخت خواهد شد.
 -6مدارک و گزارش سفر بایستی در طی همان سال مالی به دفتر معاونت تحقیقات و فن آوری تحویل گردد.
بند  6تبصره یک :

مدارک و گزارش سفر بایستی در طی همان سال مالی به دفتر معاونت تحقیقات تحویل گردد و اگر کنگره در پایان سال
مالی باشد با توجه به مدارک ارایه شده  ،پرداخت کمک هزینه به سال مالی بعد موکول خواهد شد .
 -7جهت هر عنوان خالصه مقاله ،تسهیالت تنها به یک دانشجو (دانشجوی ارائه دهنده) پرداخت خواهد شد.
 -8الزم به ذکر است که برای ارایه هرعنوان بیش از یک بار تسهیالت پرداخت نمی شود.
 -9اگر چنانچه دانشجویی مقاله ای را در یکی از گردهمایی های خارجی ارایه نماید استاد راهنمای وی برای ارایه همان
عنوان نمی تواند از تسهیالت دانشگاه استفاده کند.
 -11تسهیالتی جهت شرکت دانشجویان کارشناسی ارشد در گردهمایی های خارجی در نظر گرفته نشده است.
 -11دانشجویان کارشناسی ارشد در طول تحصیل خود تنها یک بار می توانند از این تسهیالت برای شرکت در گردهمایی های
داخلی استفاده کنند .دانشجویان واجد شرایط در سایر مقاطع می توانند از این تسهیالت برای شرکت در گردهمایی های
خارجی برای یک بار استفاده کنند .در صورتی که این دانشجویان تنها در گردهمایی داخلی شرکت کرده باشند ،می توانند

عنوان دیگری را نیز در یک گردهمایی داخلی دیگر ارایه دهند و جهت آن نیز از تسهیالت مربوطه استفاده نمایند( .به یک
عنوان یاعناوین مشابه تسهیالت دوباره اعطا نمی شود).
 -12برای ارایه خالصه مقاله در گردهمایی های داخلی ،مبلغی تا سقف  2/111/111/-ریال به دانشجو اختصاص داده خواهد
شد .پرداخت تسهیالت برای شرکت در گردهمایی های خارجی تا سقف  11/111/111/-ریال خواهد بود.
 -13تسهیالت پس از برگشت از سفر و با ارایه مدارک الزم قابل پرداخت خواهد بود .شایان ذکر است پرداخت تسهیالت به
دانشجویان واجد شرایط در هر سال تا سقف بودجه در نظر گرفته شده برای این امر از طرف دانشگاه امکان پذیر خواهد
بود و اولویت با افرادی خواهد بود که زودتر پرونده های خود را ارسال کرده اند
 -14دانشجو باید فرم معرفی نامه دانشجویی تحصیالت تکمیلی را تکمیل و به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال
نماید.

مدارک الزم جهت پرداخت تسهیالت به دانشجویان تحصیالت تکمیلی
(گردهمایی های علمی داخل و خارج از کشور)

 -1فرم تکمیل شده "معرفی نامه دانشجویی تحصیالت تکمیلی"
 -2نامه پذیرش مقاله  ،خالصه مقاله یا سخنرانی به نام متقاضی
 -3راهنمای گردهمایی
 -4گزارش سفر یک صفحه ای
 -5خالصه مقاله چاپ شده درکتابچه به انضمام جلد کتابچه یا نسخه الکترونیک آن
 -6گواهی شرکت وارایه مقاله در گردهمایی
 -7ارایه فاکتورهای معتبر پرداختی (از جمله هزینه بلیط رفت و برگشت – هزینه اسکان -وجه ثبت نام و )111
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اینجانب

رشته

دانشجوی مقطع

تقاضای شرکت در گردهمایی

با شماره دانشجویی

.

تا

برگزار

که در تاریخ

می شود را دارم.
عنوان خالصه مقاله یا سخنرانی :

با عنوان :

استخراج شده از پایان نامه شماره

با اطالع کامل از مفاد آئین نامه نحوه استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی از تسهیالت مقرر جهت ارائه مقاله در گردهمایی های علمی
داخل و خارج از کشور این فرم را تکمیل نموده ام.
تاریخ

امضاء
این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل گردد.

اینجانب

با اطالع از مفاد آئین نامه نحوه استفاده

استاد راهنمای خانم  /آقای

دانشجویان تحصیالت تکمیلی از تسهیالت مقرر جهت ارائه مقاله درگردهمایی های عملی داخل و خارج از کشور  ،موافقت خود را برای
شرکت ایشان به منظور ارائه خالصه مقاله در گردهمایی فوق الذکر اعالم می دارم .

امضاء

تاریخ

* صحت موارد ذکر شده در دو قسمت باال مورد تائید است

امضاء مدیر گروه

تاریخ

نظریه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه

این مدیریت موافقت خود را باتوجه به رعایت مفاد آئین نامه نحوه استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی از تسهیالت مقرر جهت ارائه
مقاله درگردهمایی های علمی داخل و خارج از کشور ،به اعزام خانم  /آقای

گردهمایی

اعالم می دارد.
مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه

به

