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هاي علمی معتبر و ها و همایشکنفرانس  علمی جهت ارائه مقاله در  دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه شرکت اعضاي هیأت  : 1ماده  

 هاي علمی معتبر در داخل کشوریا شرکت در کارگاه
نامه مالی و معامالتی دانشگاه، موارد ذیل به  آئین  25هاي پژوهشی و به استناد ماده  به منظور ارتقاء سطح علمی دانشگاه و اشاعه نتایج فعالیت

 هاي معتبر علمی و یا شرکت علمی دانشگاه کردستان جهت ارائه مقاله در کنفرانسعنوان دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه شرکت اعضاء هیأت
 شود.علمی باشند، تعیین میهاي پژوهشی و تخصص عضو هیأتمعتبر علمی داخل کشور که در راستاي فعالیت (Workshop)هاي در کارگاه

هاي معتبر علمی در راستاي تخصص و  ی معتبر داخل کشور و یا کارگاهالمللنیبها و سمینارهاي ملی یا  مبلغ هزینه شرکت در کنفرانس  )1
دهنده مقاله در کنفرانس و یا شرکت  کننده و ارائهعلمی شرکتعلمی مطابق جداول زیر و فقط به عضو هیأتی عضو هیأتهاي پژوهشفعالیت

 گردد. کننده در کارگاه علمی پرداخت می

 هاي داخلی بر اساس فاصله از سنندج ت علمی در همایشپرداخت براي هزینه شرکت اعضاي هیأ: مبالغ قابل  1  جدول

 مبلغ قابل پرداخت (ریال)  فاصله محل برگزاري سمینار از سنندج (کیلومتر) ردیف 

 4,000,000 صفر  1

 8,000,000 300کمتر از   2

 10,000,000 300بیشتر از  3

 

 هاي داخلی بر اساس فاصله از سنندج ت علمی در کارگاهپرداخت براي هزینه شرکت اعضاي هیأ : مبالغ قابل 2  جدول

 مبلغ قابل پرداخت (ریال)  محل برگزاري کارگاه از سنندج (کیلومتر) فاصله   ردیف 

 3,000,000 صفر  1

 6,000,000 300کمتر از   2

 7,500,000 300بیشتر از  3

درصد هزینه شرکت در سمینارهاي ملی با رعایت فاصله محل    75ي معتبر داراي کمیته علمی،  امنطقهشده در سمینارهاي  به مقاالت ارائه )2
 . گرددیمبرگزاري از سنندج پرداخت 

 گیرد.ي تعلق نمیانهیهزگیرد و به مقاالت اضافی  : هزینه شرکت در هر کنفرانس به یک مقاله به طور کامل تعلق می1تبصره 

هاي علمی معتبر هاي علمی معتبر جهت ارائه و یا شرکت در کارگاهکنفرانسشرکت در  استفاده از تسهیالت    : حداکثر تعداد دفعات 2تبصره  
 . باشد علمی می بار در سال براي هر عضو هیأتدر مجموع دو  داخل کشور

هاي معتبر علمی پس از تکمیل فرم درخواست و تأیید معاونت پژوهشی دانشکده و مدیر پژوهشی دانشگاه  شده در کنفرانسهزینه مقاالت ارائه )3
 : رفتتعلق خواهد گشفاهی در کنفرانس با رعایت موارد زیر ئه مقاله اارشرکت و  هايبا ارائه گواهیو 

 باشد.  داراي کمیته علمی  ستیهمایش موردنظر بایالف) 
 داخلی و خارجی مقاله موردنظر را ارائه نکرده باشند. همایش نویسنده یا نویسندگان قبالً در هیچ  ب)
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 شده باشد.  ذکربه صورت صحیح مقاله قسمت آدرس در  (University of Kurdistan)نام دانشگاه کردستان  ج)

و سایت سمینار مربوطه   CDو یا در    شده باشدچاپمقاالت    چکیدهکتابچه  مقاله در کتابچه مجموعه مقاالت یا    و خالصهد) مقاله کامل  
 شده باشد.  منعکس

دهنده مقاله کننده در همایش و ارائه علمی در مقاله ذکرشده باشد، هزینه شرکت در همایش فقط به نویسنده شرکت  اگر اسم چند عضو هیأت )4
 شود.پرداخت می

 باشد. پس از برگزاري همایش موردنظر می  دو ماه هزینه شرکت در همایش،حداکثر مهلت ارائه مدارك براي دریافت  )5
 به منظور پرداخت هزینه شرکت در همایش شامل موارد زیر است:  اسناد موردنیاز جهت ارائه به معاونت پژوهشی )6

 شده درخواست شرکت در همایش داخل کشورالف) فرم تکمیل
 همایش  مجموعه مقاالت  CDو یا   شده در کتابچهچکیده مقاله چاپب) کپی 

 همایشدر ارائه مقاله گواهی ) کپی  ج
شده درخواست شرکت در کارگاه، گواهی  هاي پژوهشی، ارائه فرم تکمیلتاي فعالیتهاي معتبر در راسبراي پرداخت هزینه شرکت در کارگاه )7

 نام الزامی است. شرکت در کارگاه و رسید پرداخت هزینه ثبت
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المللی خارج از هاي معتبر بیندر کنفرانسجهت ارائه مقاله علمی  شرکت اعضاي هیأت دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه: 2ماده 

 هاي معتبر علمی در خارج از کشور یا شرکت در کارگاهکشور و  
هاي  علمی و ارائه نتایج فعالیت  المللی اعضاي هیأتمعاونت پژوهشی دانشگاه کردستان به منظور ارتقاء سطح علمی دانشگاه، تقویت ارتباطات بین

نامه مالی و معامالتی دانشگاه، موارد ذیل آئین  25ناد ماده  هاي پژوهشی و به استالمللی به منظور ارتقاي کیفیت فعالیتپژوهشی در مجامع بین
هاي معتبر علمی خارجی جهت ارائه مقاله  علمی دانشگاه کردستان در کنفرانس  را به عنوان دستورالعمل نحوه پرداخت هزینه شرکت اعضاء هیأت 

 نماید. علمی تعیین و تصویب میعضو هیأتدر راستاي تخصص و فعالیت پژوهشی  خارجی هاي معتبر علمی و یا شرکت در کارگاه
و  علمی    هیأت   ياعضا )1 میپیمانی  دانشگاه  در  شاغل  این رسمی  مفاد  رعایت  با  و  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  تسهیالت  از  استفاده  با  توانند 

المللی معتبر در راستاي تخصص و فعالیت پژوهشی خود که در خارج از  بین  (Workshop)بار در سمینار و یا کارگاه  دستورالعمل در هر سال یک
 شوند، شرکت نمایند.کشور برگزار می

  JCRامتیاز از مقاالت    5نمایند، بایستی حداقل  علمی که براي اولین بار پس از استادیاري در کنگره یا کارگاه علمی شرکت میاعضاي هیأت )2
بار از تسهیالت علمی که یکاعضاء هیأتکه آدرس مکاتبات دانشگاه کردستان باشد، داشته باشند.  مورد تایید وزارت عتف  و یا مقاالت علمی  

 از تسهیالت شرکت در   اًمجددهاي بعد  در سالتوانند  میی  المللی خارج از کشور استفاده کرده باشند فقط در صورتدر سمینارهاي بین  شرکت
از کشور استفاده نمایندهاي بینکنگره و کارگاه از مقاالت    10  که  المللی خارج  براي   مورد تایید وزارت عتف(و یا مقاالت علمی    JCRامتیاز 

الزم به ذکر است که   .ها بعد از کنگره یا کارگاه قبلی باشدنمایند و تاریخ چاپ آن   کسبهاي ادبیات، علوم انسانی و هنر و معماري)  دانشکده
چاپ   را به  JCRدرصد برتر گروه مجالت تخصصی در نمایه    10بار استفاده از این تسهیالت یک مقاله با رتبه  علمی که پس از یکاعضاي هیأت

 توانند در سال بعد درخواست شرکت خود را ارائه نمایند.امتیاز باشد، می 10براي آن شخص کمتر از  JCRبرسانند، حتی اگر امتیاز مقاالت 

شرکت در سمینار یا کارگاه خارجی را با ارائه مشخصات مربوط به زمان، مکان و عنوان آن را در فرم  درخواست  علمی بایستی    عضو هیأت )3
به معاونت پژوهشی دانشکده ارائه نموده، تا قبل از زمان برگزاري همایش در شوراي پژوهشی    حداقل دو ماه قبل از برگزاري سمینار/کارگاهطه  مربو

هایی که بعد  مند شود. به درخواستتواند ازحمایت مالی بهرهدانشگاه مطرح شود. پس از تأیید در شوراي پژوهشی دانشگاه، عضو هیات علمی می
از تاریخ برگزاري همایش در شوراي پژوهشی دانشگاه مطرح شود حتی در صورتیکه درخواست قبال در شوراي پژوهشی دانشکده بررسی شده  

 باشد، هیچ گونه حمایتی تعلق نخواهد گرفت. 

ضروري است که این امر یا کارگاه  متقاضی با عنوان مقاله و موضوع کنگره  علمی    عضو هیأتهاي پژوهشی  و فعالیتهمخوانی بین تخصص   )4
 .مدنظر و مورد تصویب قرار گیرد پژوهشی دانشکده و دانشگاه بایست در شوراي می
اي و یا جهانی در کشور خاصی برگزار هاي تخصصی به صورت کشوري، قارههاي علمی رشته هاي خارجی که توسط انجمن ها و کارگاهکنگره )5

هاي خارجی باشد، رتبه آن دانشگاه بایستی  ها و کارگاهک دانشگاه خارجی متولی برگزاري کنگره که یباشند. درصورتی شوند، مورد تأیید میمی
 هاي معتبر جهانی باشد. بنديبرتر از رتبه بهترین دانشگاه ایران در رتبه 

، به مقاالتی که به صورت  قید گردد  اصراحت )Oral( صورت شفاهی به آننحوه ارائه عنوان مقاله و  و گواهی ارائه مقاله بایستیدر نامه پذیرش  )6

پرداخت نمی ارایه شود، تسهیالتی  از شده باشد  دعوتبراي شرکت در کنگره  که متقاضی فقط  . بدیهی است درصورتی گرددپوستر در کنگره 

 .دانشگاه برخوردار نخواهد شدمالی  تسهیالت  
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یا طرح تحقیقاتی وي در   اننامه دانشجویعلمی، پایان ایج تحقیقات عضو هیأت حاصل نتکه در کنگره علمی ارائه خواهد شد بایستی  ايمقاله )7

 کردستان باشد.   دانشگاه

و اگر مقاله محصول تواند از تسهیالت دانشگاه استفاده نماید  فقط یک نفر میلمی دانشگاه کردستان  ع   چند عضو هیأتدر مقاله مشترك   )8
 . در ابتدا درج شودو آدرس صحیح ایشان  کردستاندانشگاه  علمی  عضو هیأتنام باید با مؤسسات دیگر باشد، همکاري مشترك 

با ارائه   از کشور  المللی خارج بینو یا کارگاه  حداکثر هزینه پرداختی از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه براي شرکت در سمینار  
 :  شودپرداخت می انشگاه، مطابق جدول زیرو تأیید اعتبار کنفرانس در شوراي پژوهشی د ها رك مربوط به هزینهامد

 هاي خارجیت علمی در کنفرانسپرداخت براي هزینه شرکت اعضاي هیأ : مبالغ قابل  3  جدول

 مبلغ قابل پرداخت (ریال)  کشور   ردیف 

 150,000,000 کانادا، آمریکا، استرالیا، نیوزیلند و ژاپن  1

 100,000,000 عراق)اروپا و سایر کشورها (بجز خاورمیانه و  2

 50,000,000 کشورهاي خاورمیانه  3

 25,000,000 عراق  4

 

 هاي خارجیت علمی در کارگاهپرداخت براي هزینه شرکت اعضاي هیأ : مبالغ قابل 4  جدول

 مبلغ قابل پرداخت (ریال)  کشور   ردیف 

 105,000,000 کانادا، آمریکا، استرالیا، نیوزیلند و ژاپن  1

 70,000,000 سایر کشورها (بجز خاورمیانه و عراق)اروپا و   2

 35,000,000 کشورهاي خاورمیانه  3

 17,500,000 عراق  4

علمی که به تأیید شوراي پژوهشی دانشگاه رسیده باشد و با ارائه نامه پذیرش مقاله که در صورت ارائه فرم درخواست توسط هیأت   :3  تبصره
 ،پرداختبه عنوان پیشاین دستورالعمل    4و    3جداول  مطابق  از مبلغ کل    %60شده باشد، به میزان  مشخصات کامل شخص و مقاله در آن درج

پس از بازگشت از شرکت در کنفرانس و ارائه مقاله با ارائه    %40و مابقی    گرددکننده پرداخت میبه فرد شرکتبه کشور مقصد    عزیمتقبل از  
 . شودمدارك و مستندات الزم پرداخت می

ران دعوت شده به  ارایه دهنده مقاله سخنران کلیدي یا سخن  المللی، درصورتیکهبینمعتبر  براي شرکت در همایشها/کنفرانسهاي    :4تبصره  

 .شوددیگر اضافه می %40کنفرانس باشد به مبالغ فوق حداکثر 
براي اولین بار در  اولویت با متقاضیانی خواهد بود که  در صورت محدود بودن اعتبارات پژوهشی، طبق تصمیم شوراي پژوهشی دانشگاه،    )9

 د. نباش شده سخنران کلیدي به کنفرانس دعوت سخنران دعوت شده یا ت د، یا براي ارائه مقاله به صورننمایکنگره یا کارگاه خارجی شرکت می

 شامل موارد زیر است:نظر در این دستورالعمل   با رعایت سقف مورد پرداختیهاي هزینه  )10
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 الف) هزینه بلیط هواپیما

 نام ب) هزینه ثبت
 هاي برگزاري سمینار ج) هزینه اقامت در هتل به تعداد شب

 ویزا و بیمه مسافرتد) هزینه اخذ 
 المللی خارج از کشورهاي بینالزم جهت پرداخت هزینه شرکت و ارائه مقاله در همایش مستندات )11

شده درخواست شرکت و ارائه مقاله در همایش خارج از کشور که قبل از عزیمت به کنفرانس، به تایید شوراي پژوهشی  الف) فرم تکمیل
 دانشگاه رسیده باشد. 

 ی پذیرش مقاله گواهتصویر ب) 
 گواهی حضور در کنگره و ارائه مقالهتصویر ج) 
به طور صحیح در  (University of Kurdistan)که نام دانشگاه کردستان   شده در کتابچه مجموعه مقاالتچکیده مقاله چاپتصویر د) 

 قسمت آدرس نویسنده ذکرشده باشد. 
در داخل پاسپورت و صفحه مهر ورود و خروج در داخل پاسپورت (منطبق  هاي سفر شامل کپی صفحه ویزا ) مدارك مربوط به هزینهو

 باشد. نام، هزینه اسکان، هزینه اخذ ویزا و بیمه مسافرت میبا زمان برگزاري کنفرانس)، الشه بلیط، رسید پرداخت هزینه ثبت
شده درخواست شرکت در کارگاه، گواهی  کمیل المللی خارج از کشور شامل فرم تمستندات الزم جهت پرداخت هزینه شرکت در کارگاه بین )12

صفحه حاوي مهر ورود و خروج در داخل پاسپورت   تصویرصفحه ویزا در داخل پاسپورت و    تصویرحضور در کارگاه و مدارك مربوط به سفر شامل  
 باشد. ویزا و بیمه مسافرت می نام، هزینه اسکان، هزینه اخذ(منطبق با زمان برگزاري کنفرانس)، الشه بلیط، گواهی پرداخت هزینه ثبت 

نام را هاي ویزا یا ثبتگونه تعهدي در قبال پرداختی به افرادي که جهت شرکت در همایش خارجی یا کارگاه خارجی هزینهدانشگاه هیچ )13
 اند، نخواهد داشت.اما به هر دلیلی موفق به اخذ ویزا و شرکت در کنفرانس نشده اندنموده پرداخت

باشد، عضو هیأت  مقدار مبالغ هزینه شده توسط عضو هیأتکه  درصورتی  )14 این دستورالعمل  از سقف مقدار مندرج در  علمی    علمی بیش 
  هاي شرکت در همایش و یا کارگاه ارائه نماید و اي تا سقف دریافتی از محل این دستورالعمل را براي دریافت هزینهستندات هزینهتواند ممی

 علمی تسویه نماید.  از محل گرانت عضو هیأت تواندیمنامه گرانت ئه اسناد و با رعایت موارد مندرج در آیینها را با ارامابقی هزینه

  



 
 نوآوری معاونت پژوهش و 

و   یعلمأتیه  يشرکت اعضا نهیپرداخت هزدستورالعمل نحوه 

 معتبر  یعلم يهاو کارگاه  هاشیدر هما  ی لیتکم التیتحص انیدانشجو

 30395/9/00شماره:  

 1400/ 22/12تاریخ:  

 9از    8صفحه  

 
معتبر هاي علمی ي شرکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت ارائه مقاله در کنفرانسدستورالعمل نحوه پرداخت هزینه :3ماده  

 داخل و خارج از کشور  معتبر   علمی  هاي و یا شرکت در کارگاه
هاي پژوهشی و حمایت از دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت شرکت و ارائه مقاله در به منظور ارتقاء سطح علمی دانشگاه، اشاعه نتایج فعالیت

شرکت دانشجویان تحصیالت  نامه مالی و معامالتی دانشگاه، موارد ذیل به عنوان هزینه  آئین  25هاي علمی معتبر و به استناد ماده  کنفرانس
 شود.هاي علمی داخل و خارج از کشور تعیین میهاي معتبر علمی و یا شرکت در کارگاهتکمیلی دانشگاه کردستان جهت ارائه مقاله در کنفرانس

ارشد   کارشناسیویان  هاي علمی داخل کشور براي دانشجهاي معتبر علمی و یا شرکت در کارگاهمبلغ هزینه شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس )1
 : شودکه مطابق جداول زیر پرداخت میباشد  میعلمی هیأت يهزینه قابل پرداخت به اعضا %80و دکتري معادل 

 هاي داخلی بر اساس فاصله از سنندج: مبالغ قابل پرداخت براي هزینه شرکت دانشجویان در همایش5  جدول

 مبلغ قابل پرداخت (ریال)   (کیلومتر)فاصله محل برگزاري سمینار از سنندج   ردیف 

 3,200,000 صفر  1

 6,400,000 300کمتر از   2

 8,000,000 300بیشتر از  3

 

 هاي داخلی بر اساس فاصله از سنندج : مبالغ قابل پرداخت براي هزینه شرکت دانشجویان در کارگاه6  جدول

 مبلغ قابل پرداخت (ریال)   (کیلومتر) فاصله محل برگزاري کارگاه از سنندج   ردیف 

 2,400,000 صفر  1

 4,800,000 300کمتر از   2

 6,000,000 300بیشتر از  3

 
نامه و یا رساله هاي پژوهشی مستخرج از پایانهزینه شرکت در کنفرانس براي دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري براي ارائه نتایج فعالیت )2

 تأیید استاد راهنما پرداخت خواهد شد. ها و با  در همایش

بار در طول دوره و براي دانشجویان دکتري حداکثر چهار هزینه شرکت در کنفرانس و کارگاه براي دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر دو   )3
 بار در هر سال) قابل پرداخت است.دو  بار در طول دوره سنوات مجاز تحصیل دانشجو (حداکثر

بار و براي دانشجویان دکتري حداکثر دو بار در  در کارگاه آموزشی علمی معتبر براي دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر یکهزینه شرکت   )4
بار در هر سال) قابل پرداخت است. الزم به ذکر است که به تعداد دفعات شرکت دانشجو  یک  طول دوره سنوات مجاز تحصیل دانشجو (حداکثر

 شود.د دفعات شرکت در کنفرانس ایشان کم میدر کارگاه از سهمیه تعدا

شامل  هزینه شرکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در همایش و کارگاه  یاز جهت ارائه به معاونت پژوهشی به منظور پرداخت  ن  اسناد مورد )5
 موارد زیر است: 



 
 نوآوری معاونت پژوهش و 

و   یعلمأتیه  يشرکت اعضا نهیپرداخت هزدستورالعمل نحوه 

 معتبر  یعلم يهاو کارگاه  هاشیدر هما  ی لیتکم التیتحص انیدانشجو
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 شده درخواست شرکت در همایش با تایید استاد راهنمافرم تکمیلالف) 
 همایش مجموعه مقاالت   CD  ای شده در کتابچه و ه چاپچکیده مقال تصویرب) 

 همایش گواهی ارائه مقاله در تصویر ) ج
 همایشدر   شرکتگواهی  تصویر) د

شده درخواست  اسناد الزم جهت پرداخت هزینه شرکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در کارگاه علمی معتبر داخل کشور شامل فرم تکمیل )6
 باشد. نام میحضور یا شرکت در کارگاه و رسید هزینه ثبتشرکت در همایش، گواهی 

در همایش )7 دکتري  دانشجویان  براي شرکت  دانشگاه  پژوهشی  کارگاهمعاونت  و  بر همایشها  (عالوه  از کشور  خارج  معتبر  علمی  و    هاهاي 
معادل  بار در طول دوره تحصیل و حداکثر  ) با درخواست دانشجو و تأیید استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشکده و دانشگاه یکداخلی  ي هاکارگاه
شده  ها شامل فرم تکمیلرائه مدارك مربوط به هزینها  خواهد نمود. مالی  کمک  )  4و    3علمی (جداول  هزینه قابل پرداخت به اعضاي هیأت  80%

صفحه مهر   تصویرصفحه ویزا در داخل پاسپورت و    تصویرهمایش،  ارائه مقاله در    شرکت و  گواهی   تصویر  ، ارگاه خارجیدرخواست شرکت در ک

نام، هزینه اسکان، هزینه (منطبق با زمان برگزاري کنفرانس)، الشه بلیط هواپیما، گواهی پرداخت هزینه ثبت  ورود و خروج در داخل پاسپورت
به طور    (University of Kurdistan)که نام دانشگاه کردستان    کتابچه مجموعه مقاالتمقاله چاپ شده در    صویرتاخذ ویزا و بیمه مسافرت و  

 صحیح در قسمت آدرس نویسنده ذکرشده باشد، براي دریافت این حمایت الزامی است.

) ارایه نماید. براي شرکت درکنفرانس oralشفاهی (المللی به صورت  هاي معتبر بین نفرانسک  را در  خودمقاله    ،درصورتیکه دانشجو  :5  تبصره
 شود.   به مبلغ مصوب اضافه می %40حداکثر خارج از کشور، 

 

در شوراي پژوهشی دانشگاه مورد بازبینی و تصویب قرار گرفت.   23/10/1399تبصره در تاریخ    5ماده و    3این دستورالعمل در  
به تصویب رسید و   3/12/1400ت امناي دانشگاه مورخ  و در جلسه هیأ  20/11/1399همچنین در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ  

مورخ مصوب هیأت رئیسه دانشگاه  دستورالعمل، جایگزین دستورالعمل قبلی  این    الزم به ذکر است   باشد. تاریخ قابل اجرا میاین  از  
  باشد.می  29/3/1396
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