آئیه وامٍ وحًٌ پرداخت َسیىٍ شرکت اعضای َیأت علمی ي داوشجًیان ديرٌَای
تحصیالت تکمیلی در َمایش َای علمی داخل کشًر
 .1شرایط عمًمی
 .1-1اعتباس علوی ّوایش یا واسگاُ آهَصشی تَسط استاد ساٌّواا داًجا َ ٍ هواًٍاژ ها ٍّش ٍ رٌااٍس
داًجگاُ تأییذ شَد .هویاسّا لابل لبَل بَدى ّوایش شاهل همبَلیژ ًْاد علوی بشگضاس وٌٌذُ ،شاخص بَدى
ٍ داٍس هبتٌای باش هاتي واهال

اعضا وویتِ علوی ،تخصصی بَدى هحَس ،بشخَسداس اص سابمِ بشگاضاس

هماالت هی باشذ (ٍی گی ّا ّوایش ّا علوی لابل لبَل داًجگاُ صٌوتی اصفْاى باِ تفصایل دس هیَساژ
ایي دستَس الوول لابل هجاّذُ اسژ).
 .2-1هَضَع ّوایش یا واسگاُ آهَصشی با تخصص هتماضی ّواٌّگ باشذ.
ً .3-1ام داًجگاُ صٌوتی اصفْاى دس هماالت اسائِ شذُ تَسط هتماضی روش شذُ باشذ.
ً .4-1ام حذالل یىی اص اعضا ّیأت علوی داًجگاُ صٌوتی اصفْاى دس بیي ًَیسٌذگاى همالِ باشذ.
 .2وحًٌ پرداخت
 .1-2بِ ولیِ اعضا ّیأت علوی ششوژ وٌٌذُ دس ّوایش ّا علوی داخل وجَس بِ شاش احاشاص شاشایط
عوَهی (بٌذ  ٍ ) 1اسائِ همالِ دس ّشباس ّضیٌِ ّا ثبژ ًام ،اسىاى ،تغزیاِ ٍ سراژ ٍ بشگجاژ تاا سام
 3/000/000سیال هشداخژ هی شَد.
تثصرٌّ )1ضیٌِ ّا هٌذسج دس بٌذ رَق اص هحل طشحْا خاسجی (تا سم

هایش بیٌای شاذُ دس طاش ) ٍ یاا

ه ٍّاًِ عضَّیأت علوی ،با اسائِ راوتَس هشداخژ هی گشدد.
 .2-2بِ داًج َیاى تحصیالت تىویلی ششوژ وٌٌذُ دس ّوایش ّا علوی داخل وجَس دس صاَست احاشاص
ششایط عوَهی (بٌذ ٍ )1با اسائِ همالِ ّضیٌِ ّا ثبژ ًام ،اسىاى ،تغزیِ ٍ بلیط سرژ ٍ بشگجژ تا سم
 1/500/000سیال دس سال اص بَدجِ ه ٍّجی داًجگاُ هشداخژ هی شاَد .هااصاد ّضیٌاِ ّاا داًجا َ دس
صَست هَارمژ استاد ساٌّوا اص هحل ه ٍّاًِ ایجاى لابل هشداخژ خَاّذ بَد.
تثصرٌ )2حك ثبژ ًامّ ،ضیٌِ خشیذ ه وَعِ هماالت سا ًیض شااهل های شاَد ٍلای هخااسجی ًریاش شاشوژ دس
روالیتْا جٌبی ّوایش (اص جولِ واسگاُ ّا جٌبی ّوایش) سا دس بشًویگیشد.
تثصرٌّ )3ضیٌِّا رَق شاهل گشدّواییّا داًج َیی ًویشَد.
تثصرٌ )4هشداخژ ّضیٌِ ّا ششوژ دس دٍسُ ّا ٍ واسگاّْا آهَصشی داخل وجَس ،هس اص احشاص شاشایط
عوَهی (بٌذ ٍ )1بِ شش ّن ساستا بَدى یا هیش ًیاص بَدى هَضَع واسگاُ با هایاى ًاهِ داًجا َ باا
تاأییذ استاد ساٌّوا ،هواٍى ه ٍّش ٍ رٌاٍس داًجىذُ ٍ سئیس داًجىذُ هشداخژ خَاّذ شذ.
تثصرٌ )5بِ هماالتی وِ بِ صَست غیشحضَس (اص جولِ ّوایش ّا الىتشًٍیىی ٍ ه اص ) اسائِ هی شاَد،
ّیچگًَِ ّضیٌِ ا تولك ًخَاّذ گشرژ.
 .3-2ضشٍس اسژ هتماضیاى ،رشم ّا هشبَطِ سا تىویل ٍ بِ ّوشاُ هذاسن الصم بِ داًجىذُ هتباَع تحَیال
ًوایٌذ تا هس اص تأییذ استاد ساٌّوا ٍ سئیس داًجىذُ بِ هواًٍژ ه ٍّش ٍ رٌاٍس داًجگاُ اسسال شَد.

ویژگیهای همایشهای علمی قابل قبول دانشگاه صنعتی اصفهان

•

وُاد علمی ترگسارکىىذٌ :دبیشخاًِ ّوایشّا

علوی هوتبش ،عوذتاً دس داًجگاُّا ٍ داًجىذُّا،

ه ٍّجگاُّا ٍ ه ٍّجىذُّا یا دستگاُّا دٍلتی ٍ عوَهی( ًِ خصَصی) ٍ اً ويّا علوی سسوی
هَسد تأییذ ٍصاست عت

هستمش ّستٌذ ٍ ایي سٍیذادّا دس تمَین ه ٍّجی ایي هشاوض علوی دسج ٍ با

ًجاىّا سسوی آىّا اطالع سساًی هیشَد.
•

کمیتٍ علمی :هتجىل اص ارشاد شاخص دس صهیٌِ تخصصی ّوایش ٍ ّیأت علوی یا عضَ ٍابستِ بِ
ًْادّا علوی هجَْس باشٌذ .البتِ دس بشخی وٌفشاًسّا ٍ ّوایشّا علوی ،وویتِا تحژ عٌَاى
وویتِ صٌوژ یا وویتِ هذیشاى بِ هَاصات وویتِ علوی ٍجَد داسد وِ اص هتخصصاى ٍ صاحبًرشاى
غیشداًجگاّی تجىیل شذُ اسژ.

•

َمایش َای در یک زمیىٍ تخصصی مرتثط :هحَسّا هَضَعی ّوایش ،دس یه صهیٌِ تخصصی
بَدُ ٍ ّوضهاى هَشش دٌّذُ چٌذیي حَصُ هَضَعی هختل

ًباشذ.

تثصرٌّ :وىاس ًجشیات هوتبش ،هی تَاًذ بیاًگش اعتباس وٌفشاًس باشذ.
•

وحًٌ دايری :داٍس بش اساس هتي واهل همالِ اسائِ شذُ بِ ّوایش صَست گیشد.

•

ساتقٍ َمایش :تذاٍم ّوایش ّن اص جْژ البال هخاطباى ٍ ّن دس بشسسی ٍ همایسِ سًٍذ سشذ ویفی
هحتَا آىً ،جاًِ اعتباس ّوایش اسژ.

