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  معتبر هاي كنفرانس و ها همايش از مالي حمايت اجرايي شيوه نامه
  مقدمه:

هايي ها و كنفرانساين شيوه نامه در راستاي سامان بخشيدن به ميزان و هدفمند كردن تخصيص اعتبار حمايتي همايش
 هايمجموعه مقاالت همايشها و مراكز آموزشي پژوهشي و انجمن هاي علمي و نيز تكميل پايگاه داده كه توسط دانشگاه

مورد بازنگري مجدد قرار  98معتبر علمي مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فنĤوري تهيه و تدوين شده و در خرداد 
  .گرفته و در شوراي علمي مركز به تصويب رسيده است

  . اهداف1مادة 
  هاي علمي . ارتقاي سطح كيفي و اثربخشي همايش1-1
به منظور تقويت شبكة علمي مركز منطقه اي در  همايش هامقاالت  ارسال مجموعه مند كردنامدهي و نظ. سامان1-2

  كشور
  كشور و فناوري در چرخة مديريت دانشمعتبر هاي علمي نقش همايش توجه به. 1-3

 علمي معتبر هايها و يا انجمنپذيرد كه توسط دانشگاههايي صورت ميحمايت مالي صرفاً از همايش و كنفرانس :2ماده 
  برگزار و داراي مجموعه مقاالت كامل يا خالصه مقاالت باشد.

حمايت مالي صرفاً از همايش هايي صورت خواهد گرفت كه ضوابط آيين نامه همايش هاي علمي وزارت عتف  :3ماده 
  را رعايت كرده باشند. 268085به شماره  24/10/97بالغي ا

كه طوريباشد. بهپيش از شروع همايش مي ماه 2حداقل اي از مركز منطقه مالي : زمان ارائه درخواست حمايت4 ماده
  (پيوست) عنوان حامي در پوسترهاي فراخوان وجود داشته باشد.اي بهزمان الزم براي درج نام مركز منطقه

در بروشورها،  و فناوريمركز منطقه اي اطالع رساني علوم حمايت مالي از همايش فقط در صورت درج آرم و لوگوي  :5ماده 
  . مي گيردهمايش صورت  يا خالصه مقاالت پوسترها، وب سايت و مجموعه مقاالت

درصد مابقي بعد از همايش و  50درصد مبلغ حمايتي قبل از همايش و  50، موارد فوق الذكردر صورت رعايت : 1تبصره 
يا  xmlآن همايش/كنفرانس در قالب  يا خالصه مقاالت مجموعه مقاالت wordو  pdfتنها در صورت دريافت متن كامل 

  هاي شناخته شده خروجي، قابل پرداخت مي باشد. يكي از فرمت
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خواهد پذيرفت كه عالوه بر رعايت مفاد اين آئين  انجامپرداخت كل مبلغ حمايت مالي صرفاً به همايش هايي  :2تبصره 
درصد از مبلغ  75مجموعه كامل مقاالت همايش را نيز به مركز ارسال دارند در غير اينصورت نسخه الكترونيكي نامه، 

  خواهد شد به جز در يكي از دو حالت ذيل: پرداختحمايتي 

  همايش هايي كه صرفاً چكيده مقاالت دارند : الف

  همايش هايي كه به داليل و محدوديت هاي قانوني قادر به ارائه مجموعه مقاالت همايش نيستند (با ارائه مستندات) : ب

رساني علوم و فناوري و اي اطالعنفر از اعضاء هيأت علمي معرفي شده توسط مركز منطقه 3 حداكثر حضور: امكان 6ماده 
  د.وجود داشته باشمربوطه به منظور ارائه مقاله در همايش هزينه ثبت نام بدون پرداخت پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 

  )50(حداكثر امتياز . هاي جدول زير صورت خواهد گرفت: ميزان حمايت مالي بر مبناي شاخص7ماده 

حداكثر   امتياز  شاخص  رديف
  امتياز

سطح  برگزاري همايش  1
 2منطقه اي

 4ملي   8
 8بين المللي 

سازمان برگزار كننده همايش  2
 ISC (  4دانشگاه (بر اساس رتبه در 

 4  هاي علمي (بر اساس رتبه) انجمن 6
 6  هاي معتبر علميها و انجمننشگاهدامشترك 

توزيع سازماني يا كشوري اعضاي   3
 5    		تعداد	كميته	علمي }كشوري پراكندگي سازماني يا عداد{تكميته علمي همايش

ها، دانشگاههمايش ( توزيع حاميان  4
  )و صنايع مختلف انجمن

  3و 2و 1دانشگاه ، انجمن و صنايع به ترتيب وزن هاي 

  تعداد	حاميان ×}تعداد)× حاصل جمع (وزن مرتبه{

  
  
  
  

5 
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5  
ها و پنل هاي برگزاري كارگاه

و  هاي جانبيتخصصي و نمايشگاه 
ميداني-بازديدهاي علمي

 3 1   امتياز 1هر مورد 

 3 1  امتياز  1هر روز مدت برگزاري همايش  6

 4 2  امتياز 2هر مورد )زبان همايش (انگليسي، فارسي و...  7

5/0  امتياز  5/0به ازاي هر سال چندمين دوره همايش  8  5 
  

 5  دارد نامه با مركزتفاهم  9
5 

 0  ندارد

الملليهاي بيننمايه شدن در نظام  10
(WOS, SCOPUS, IEEE و ISC) 6 2  امتياز 2به ازاي هر مورد 

  

  

ميليون ريال  30تواند در صورت صالحديد خارج از چارچوب اين جدول تا سقف اي ميهيأت رئيسه مركز منطقه :3تبصره 
  .اين دستورالعمل باشند حمايت به عمل آورد 2هايي كه حائز شرط ماده از همايش

نامه با آن دانشگاه/انجمن شده در تفاهمهاي هر دانشگاه بر اساس ميزان معين : سقف حمايت مالي از كل همايش4تبصره 
  ميليون ريال خواهد بود. 150نامه براي هر سال حداكثر بوده و در صورت عدم وجود تفاهمعلمي 

مورد تصويب شوراي علمي   19/03/98تبصره مورد بازنگري و در تاريخ   4ماده و  7اين شيوه نامه اجرايي همايش مالي در 
 مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري و پايگاه استنادي علوم جهان اسالم قرار گرفت.


