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آییننامه ارایه مقاله در مجامع بینالمللی خارج از کشور
الف-مقدمه
ػغف ثِ آيييًبهِ اجطائي قطوز زض گطزّوبيي ػلوي ثييالوللي ذبضج اظ وكَض وِ زض سبضيد  1311/4/8ثِ سأييس قَضاي ّوىبضيْبي ػلوي
ٍ ثييالوللي ػلَم ،سحميمبر ٍ فٌبٍضي ضؾيسُ اؾز ٍ ثِ هٌظَض اضسمبي ؾغح ويفي دػٍّف ٍ آهَظـ ٍ گؿشطـ فؼبليزّبي ػلوي ٍ
ثييالوللي ثب ؾبيط وكَضّب ٍ زؾشيبثي ثِ آذطيي دسيسُّبي ػلوي ،اػضبي ّيأر ػلوي زاًكگبُ ثْجْبى هيسَاًٌس ثب قطايظ ٍ ضَاثظ هٌسضج
زض ايي زؾشَضالؼول زض هجبهغ هؼشجطػلوي ثييالوللي ذبضج اظ وكَض وِ زض ايي آييي ًبهِ هجوغ ًبهيسُ هيقَز قطوز وٌس.
ب – شرايط شركت در مجمع
ماده -1هجوغ ثبيس زض ؾغح ثييالوللي ثطگعاض قسُ ٍزاضاي وويشِ ػلوي ٍ وبهالً سرصصي ثبقس.
ماده  -2همبلِ هَضز ًظط ثبيس زاضاي ٍيػگيّبي ظيط ثبقس:
-1-2لجالً زض ّيچ هجوغ زيگطي اظ ؾَي ًَيؿٌسُ ٍ يب ًَيؿٌسگبى اضايِ ًكسُ ثبقس.
ً -2-2بم زاًكگبُ صٌؼشي ذبسن االًجيبء ثْجْبى زض آزضؼ ًَيؿٌسُ همبلِ ثِ صَضر شوط قسُ ثبقس.
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 -3-2همبلِ زض وشبثچِ هجوَػِ همبالر ثِ چبح ثطؾس.
 -4-2همبلِ حبصل اظ دطٍغُ زاذل زاًكگبُ ثبقس (عطح يب دبيبىًبهِ).
تبصره ًَ -1يؿٌسُ هؿئَل همبلِ ثبيس ثب ظثبى هجوغ آقٌبيي وبفي زاقشِ ثبقس.
ماده ّ -3عيٌِ لبثل دطزاذز ثطاي ّط ؾفط ثطاي وكَض ّبي آؾيبيي ،اضٍدبيي ٍ آفطيمبيي  20/000/000ضيبل ٍ ثطاي وكَض ّبي آهطيىبي
قوبلي ،آهطيىبي جٌَثي ،اؾشطاليب ٍ ًيَظلٌس سب  25/000/000ضيبل هي ثبقس.
ماده  -4صسٍض حىن ثطاي هشمبضي ٍ دطزاذز ّعيٌِ ّب هٌَط ثِ سىويل فطم ّبي هطثَط ثِ حطاؾز لجل اظ اػعام هي ثبقس
ماده -5وليِ اػضبي ّيأر ػلوي فمظ يه ثبض زض ؾبل هيسَاًٌس ثب ّعيٌِ زاًكگبُ زض هجبهغ ثييالوللي قطوز وٌٌس ٍ اگط سؼساز هشمبضيبى
ثيف اظ ظطفيز سرصيص يبفشِ ثبقس ،جْز اػعام هشمبضيبى اٍلَيز ثٌسي ثِ قطح ظيط صَضر هيگيطز:
ًَ -1-3يؿٌسُ ثطاي ثبض اٍل اظ ايي ؾْويِ اؾشفبزُ وٌس.
 -2-3همبلِ ثِ صَضر ؾرٌطاًي اضايِ قسُ ثبقس.
ًَ -3-3يؿٌسُ زاضاي همبالر ػلوي-دػٍّكي زض هجالر هؼشجط ػلوي ثبقس.
تبصره  -2چٌبًچِ فطزي زض ّوبى ؾبل اظ فطصز هغبلؼبسي اؾشفبزُ وٌسً ،ويسَاًس اظ ؾْويِ قطوز زض ّوبيف اؾشفبزُ وٌس.
ماده  -6ثطاي ّط ػضَ ّيأر ػلوي ،ثِ اظاي ّط زٍ ثبض قطوز زض وٌفطاًؽ ثيي الوللي ،اضايِ يه همبلِ ػلوي –دػٍّكي ًوبيِ قسُ العاهي
اؾز .زض غيط ايي صَضر قرص ًويسَا ًس ثطاي ثبض ؾَم اظ ايي هعايب اؾشفبزُ وٌسّ .ويي قطط ثطاي ّط زٍ ثبض قطوز زض وٌفطاًؽ ثيي
الوللي ثطاي زفؼبر ثؼسي ًيع ثطلطاض هيثبقس.
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ج -نحوه شركت در مجمع
ماده  -7هشمبضي قطوز زض هجوغ ثبيس حسالل زٍ هبُ ديف اظ قطٍع هجوغ هساضن ظيط ثِ گطٍُ هطثَعِ اضايِ زّس:






وبضثطي قوبضُ  ،11زضذَاؾز قطوز زض هجبهغ ثييالوللي سبيخ قسُ
وبضثطي قوبضُ  ،12چىيسُ همبالر هجبهغ ثييالوللي سبيخ قسُ
گَاّي هؼشجط دصيطـ همبلِ اظ ثطگعاضوٌٌسگبى ّوبيف
ذالصِ اعالػبر ػلوي ( ) C.Vهشمبضي ثِ ّوطاُ وليِ هساضن دػٍّكي الظم (اظ لجيل همبلِ ) ثطاي اقربصي وِ ثطاي هطسجِ
چٌسم اظ ايي هعايب اؾشفبزُ هيوٌٌس.
ثطقَض يب فطاذَاى هجوغ وِ ًكبى زٌّسُ اعالػبر الظم زض هَضز هجوغ ثبقس قبهل ؾغح هجوغ ،ظهبى ٍ هىبى هجوغ ،ؾبظهبى
ثطگعاضوٌٌسُ ٍ ّعيٌِ ثجزًبم.

ماده -8ثؼس اظ اضايِ هسضن ثِ گطٍُ ،سمبضب زض جلؿِ گطٍُ هغطح ٍ زض صَضر هَافمز ،وبضثطي قوبضُ  11سىويل ٍ ثِ زاًكىسُ اضؾبل قسُ
وِ زض آًجب ًيع ثؼس اظ سأييس ٍ سىويل ،هساضن ثِ حَظُ هسيطيز دػٍّكي اضؾبل ٍ هسيط ول دػٍّكي سمبضب ضا زض قَضاي دػٍّكي هغطح ٍ
زض ص َضر سصَيتً ،بهِ زضذَاؾز ّعيٌِ جْز وٌفطاًؽ ذبضجي (وبضثطي قوبضُ  )13ثِ هؼبًٍز ازاضي ٍ هبلي ٍ هسيطيز هٌبثغ اضؾبل
ذَاّس قس وِ زاًكگبُ هيسَاًس حؿت زضذَاؾز هشمبضي ،سب  %10ؾمف هجلغ هصَة ضا ثغَض ػليالحؿبة ،ديف اظ اًجبم هأهَضيز زض
اذشيبض هشمبضي لطاض زّس.
تبصره  -4الظم اؾز ٌّگبم ػعيوز هشمبضي ،ثطي هأهَضيز ثِ سؼساز ضٍظّبي ثطگعاضي هجوغ ثؼالٍُ زٍ ضٍظ جْز ضفز ٍ ثطگكز اظ عطف
هؼبًٍز دػٍّكي صبزض گطزز.
د-نحوه پرداخت هزينهها
تبصره  -5زض هَضز وكَضّبيي وِ اذص ضٍازيس ٍضٍز ثِ آًْب هؿشلعم ؾفط ثِ وكَض ثبلث اؾز جوؼبً چْبض ضٍظ ثطاي ظهبى ضفز ٍ ثطگكز
هٌظَض هيقَز.
تبصره  -6حساوثط هسر هأهَضيز  10ضٍظ ثسٍى دطزاذز حك هبهَضيز زض ًظط گطفشِ هيقَز.
تبصره  -- 7چٌبًچِ زٍ يب چٌس همبلِ زض يه وٌفطاًؽ دصيطفشِ قَز ٍ ًَيؿٌسگبى آًْب هكشطن ثبقٌس فمظ ّعيٌِ يه ؾفط دطزاذز ذَاّس
قس.
تبصره -8زض صَضسي وِ همبلِ زاضاي ثيف اظ يه ًَيؿٌسُ اظ زاًكگبُ صٌؼشي ذبسن االًجيبء ثْجْبى ثبقسّ،عيٌِّبي اػعام يه ًفط اظ
ًَيؿٌسگبى ثب سَافك آًْب ٍ زض صَضر ػسم سَافك ،ثطاي قرص اضائِزٌّسُ لبثل دطزاذز ذَاّس ثَز.
تبصره  -9زض صَضسي وِ زض آزضؼ همبلِ ثطاي ًَيؿٌسُ هؿئَل همبلِ  ،غيط اظ زاًكگبُ صٌؼشي ذبسن االًجيبء ثْجْبى ًبم ؾبظهبى يب زاًكگبُ
زيگطي ًيع شوط قسُ ثبقس ،فمظ ًيوي اظ ّعيٌِّبي فَق سَؾظ زاًكگبُ دطزاذز ذَاّس قس.
ماده  -9فطز اػعاهي هَظف اؾز حساوثط يه هبُ دؽ اظ ثبظگكز اظ هجوغ ،ثب سؿلين هساضن ظيط ثِ هسيطيز دػٍّكي ،جْز سؿَيِ
وٌفطاًؽ السام ًوبيس.






گعاضـ سىويل ٍ سأييس قسُ ؾفط (وبضثطي قوبضُ )14
فطم سىويل ٍ سأييس قسُ هأهَضيز
وذي اظ چىيسُ همبلِ چبح قسُ زض وشبثچِ هجوَػِ همبالر
گَاّي اضايِ همبلِ
اؾٌبز ؾفط قبهل القِ ثليظ،فبوشَض ذطيس اضظ،حك ثجزًبم ٍ ػَاضض ذطٍج اظ وكَض
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سصَيط گصضًبهِ (صفحبر هوَْض ٍضٍز ٍ ذطٍج زض حيي هؿبفطر ٍ صفحِ حبٍي ٍيعا)

ؾبيط هَاضز
ماده  -11زض هَاضزي وِ همبلِ زض ّوبيف ثؼٌَاى همبلِ ثطسط اًشربة قَز ٍ گَاّي الظم اضايِ گطزز ،هؼبزل ّ%20عيٌِ ثجزًبم وٌفطاًؽ ثِ
اضايِزٌّسُ دطزاذز ذَاّس گطزيس
ماده  -11چٌبًچِ هشمبضي هَفك ثِ اًجبم هأهَضيز ًكَز وليِ ّعيٌِّبي دطزاذزقسُ ثِ ٍي ثبيس ثبظدطزاذز گطزز.
ايي آيييًبهِ زض  11هبزُ ٍ  9سجصطُ زض جلؿِ قَضاي دػٍّكي ٍ فٌبٍضي زاًكگبُ هَضخ  ٍ 1391/2/13جلؿِ هَضخ ّ 1391/2/31يأر
ضئيؿِ زاًكگبُ ثِ سصَيت ضؾيس.
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