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 علمي خارج از كشور هاي در همايشاعضاي هيئت علمي آيين نامه شركت 
 

 

 .و رئيس واحد مربوطه باشداعتبار علمي همايش بايستي مورد تائيد شوراي پژوهش و فناوري  .1

 .شود حداكثر به مدت هفت روز محاسبه و پرداخت مي هزينه ارزي براي هر ماموريت .2

مازاد . و از محل پژوهانه متقاضي پرداخت خواهد شد ميليون ريال در سال است پنجاهسقف هزينه هاي سفر معادل  .3

مورد قرارداد با خارج دانشگاه كه عضو هيأت علمي در صورت وجود اعتبار از محل اعتبارات طرحهاي تحقيقاتي هزينه ها، 

 .در آن فعاليت دارد قابل پرداخت است

اين اي آموزشي يا پژوهشي كوتاه مدت رسمي براساس مقررات مندرج در هزينه شركت اعضاي هيات علمي در دوره ه .4

بسته به اهميت و مفيد بودن دوره با نظر مساعد واحد مربوطه و تصويب هيات رئيسه ها هزينه. شودآئين نامه پرداخت مي

در اين صورت بايد درخواست ماموريت خارج از كشور عضو هيات . شودميتامين  3مذكور در بند سقف دانشگاه با رعايت 

 .مورد تائيد قرارگيردنيز علمي از طريق كميته مربوطه در وزارت علوم 

 .هزينه بليط هواپيما بايستي حتي االمكان با نازلترين قيمت و در مسير مستقيم تهيه شود .5

استثنايي و در صورتي كه فعاليتهاي شاخص پژوهشي داشته باشند ت علمي پيماني دانشگاه در شرايط بسيار أاعضاي هي .6

 .توانند از مزاياي اين آئين نامه استفاده نمايند با نظر مثبت واحد مربوطه و موافقت هيات رئيسه دانشگاه فقط يكبار مي

آيين نامه  3-8و بند  3-6الي  3-1امتياز از مواد  5حداقل  كسبت علمي از اين آئين نامه منوط به أاستفاده عضو هي .7

 2كه حداقل  باشد مي) هاي علمي بين المللياز تاريخ آخرين حضور متقاضي در كنفرانس(  علمي هيأتارتقاء اعضاي 

هاي علمي طرحهاي تحقيقاتي و يا گزارش) 3-1ماده (پژوهشي  _ امتياز آن از مقاالت چاپ شده در مجله هاي علمي

 .اشد ب) 3-8اده م(دانشگاه مورد قرارداد با خارج 

نامه استفاده دفعات از اين آيينه تواند بدر هر سال مي ،3در بند  هاي مذكورسقف هزينهبا رعايت علمي  هيأتعضو  .8

 . نمايد

نظير ( بديهي است در صورت استفاده از اعتبارات منابعي غير از پژوهانه و طرح هاي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه .9

 . ارائه موافقت كتبي مسئول مربوطه الزامي  است  ،....)علمي و هاي اعتبارات قطب
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