
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  و فناوري  معاونت پژوهشي

  

  مديريت امور پژوهشي
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  بسمه تعالي

  

  

  

  

  

 و نمايشگاههاي تخصصي خارج از (school)و مدارس تحقيقاتي   (work shop)تخصصيآيين نامه شركت در كارگاههاي 

  كشور

  

فناوري هاي نوين علمي، اعضاي هيئـت علمـي دانشـگاه مـي تواننـد بـا شـرايط و        و يافته ها  به منظور آموزش و دستيابي به :مقدمه

و مدارس تحقيقاتي و نمايشگاههاي تخصصي خـارجي  كشور  خارج و پژوهشي مزاياي مندرج در اين آيين نامه در كارگاههاي آموزشي

   .شركت نمايند

  

  شرايط عمومي : 1ماده 

  

باشد كه اين امر توسط شوراي گروه مربوطه و شـوراي پژوهشـي دانشـكده تعيـين خواهـد       در سطح بين المللي برگزار شدهبايد  -1-1

  .شد

  .پژوهشي دانشكده تعيين خواهد شد شورايمتقاضي توسط شوراي گروه و لزوم شركت  -1-2

  . فعاليت و تخصص متقاضي با تاييد شوراي گروه و شوراي پژوهشي دانشكده ، باارتباط موضوع -1-3

  اختصاصي شرايط: 2ماده

  )كشوراز  خارج(و مدارس تحقيقاتي و پژوهشي كارگاههاي آموزشي: الف

د، در غيـر اينصـورت   نفر مي توانند بطـور همزمـان شـركت نماينـ     دواز هر گروه حداكثر صورتيكه  در طول ترم برگزار شود، در  -1-2

  . بالمانع بودن شركت افراد مي بايست توسط معاونت آموزشي دانشگاه تاييد گردد

  .ارايه گزارش از كارگاه و مدارس تحقيقاتي در گروه حداكثر تا يك ماه بعد از انجام سفر ضروري است -2-2

الزم است هماهنگي با دانشكده مربوطه در خصوص بالمانع بودن سفر از نظـر فعاليتهـاي آموزشـي عضـو هيـات علمـي صـورت         -3-2

در صورتيكه عضو هيات علمي در يـك تـرم تحصـيلي تقاضـاي شـركت در كارگـاه        .گرفته و تاييديه دانشكده در اين رابطه ارايه گردد

  .آموزشي و همايش خارج از كشور را داشته باشد بالمانع بودن موضوع مي بايست به تاييد معاونت آموزشي دانشگاه رسيده باشد

  :ابل پرداخت مي باشنداساتيد قاز محل اعتبار ويژه پژوهشي  ارايه اصل اسناد به شرح ذيلبا ه هاي مربوطهزينه  -4-2

هاي علمي  در صورت موافقت شوراي پژوهش و فناوري با درخواست عضو هيأت علمي براي شركت در برنامه

نام  ريال مشتمل بر هزينه ثبت) 100،000،000(ميليون  صداي تا سقف  هزينه مذكور در خارج از كشور، كمك

بليط ) متعارف(  ، هزينه. . . هاي جنبي مانند كارمزد حواله و  هبدون هزين) بدون تأخير طبق فراخوان(موقع  به

دالر براي هر روز و حداكثر به تعداد  100تا سقف (، هزينه اسكان )كالس اكونومي(رفت و برگشت خارج 

 .گردد رداخت ميو هزينه بيمه و ويزا پ) روز طبق فاكتور 2عالوه  روزهاي برنامه به

نام، بليط رفت  ضي، در صورت درخواست و وجود مانده گرنت و نقدينگي، هزينه ثبتهنگام اعزام متقا به: تبصره

  .باشند الحساب قابل پرداخت مي صورت علي و برگشت و بيمه با ارائه اسناد مربوط، به



 

٣

وجود مانده گرنت كافي براي موافقت با درخواست در شوراي پژوهش و فناوري ضروري نبوده و پس  -1

 .عنوان هزينه درصف منظور خواهد شد ريال به) 40،000،000(يليون از تصويب، مبلغ چهل م

پس از بازگشت و ارائه اسناد مربوط، در صورتي كه مانده گرنت كافي وجود داشته باشد اقدام به  -2

عنوان هزينه درصف  تسويه حساب با متقاضي خواهد شد و در غير اينصورت مبلغ قابل پرداخت به

ا نزد عامل مالي پژوهش باقي خواهند ماند تا مانده گرنت ايشان با ه منظور شده و اسناد هزينه

در هر حال اگر تا انتهاي سال مانده گرنت كافي . هاي بعدي اعتبارات، به اندازه كافي برسد تخصيص

ها تا انتهاي سال مالي، تا سقف مبلغ مانده گرنت  جهت لزوم انجام تسويه حساب تأمين نشود، به

 . عمل خواهد آمد تسويه حساب به) آن سال حاصل از كل تخصيص(

اي در تاريخ شروع برنامه مالك تبديل ارز به ريال  ها به ريال بوده و قيمت ارز مبادله كليه پرداخت -3

 .باشد مي

حكم مأموريت پژوهشي بدون پرداخت حق مأموريت توسط معاونت پژوهش و فناوري صادر خواهد  -4

 .شد

دارس تحقيقاتي حق ماموريت تعلق نمي گيرد ولي حكم ماموريت بر اساس مـدت مربوطـه صـادر    براي شركت در كارگاهها و م  -5-2

  .مي گردد كه ضروري است دو هفته قبل براي تاييد به اداره پژوهش ارسال گردد

  .عضو هيات علمي هر دو سال حداكثر يكبار مي تواند در كارگاه يا مدارس تحقيقاتي شركت نمايد -6-2

  .باشد پس از تاريخ برگزاري مي يك ماهحداكثر مهلت ارايه مدارك  -7-2

  

در صورتيكه كارگاه همزمان با همايشي برگزار شده باشد كه متقاضي در آن همايش با ارايه مقاله شركت كرده اسـت، عـالوه    :1تبصره 

ر اينصورت محـدوديت زمـاني شـركت در كارگـاه      كه د. بر كليه هزينه هاي كنفرانس فقط هزينه ثبت نام در كارگاه قابل پرداخت است

  .كه هر دو سال يكبار مي باشد براي اين كارگاه لحاظ نخواهد شد

  .قابل پرداخت خواهد بودبه مقصد و برعكس  ايرانبراي يك مسير از  خارج از كشور رفت و برگشتهاي بليط  هزينه :2تبصره 

  .نظير كنفرانسها محسوب مي شوند و مشمول آيين نامه مربوطه مي باشندكارگاههايي كه پذيرش مقاله داشته باشند  :3تبصره 

  

  شركت در نمايشگاههاي تخصصي خارج از كشور: ب

ضرورت ارايه دستاورد و پژوهشـي  . شركت در نمايشگاه هها فقط جهت ارايه دستاورد تحقيقاتي عضو هيات علمي مي باشد - 8-2

 .ه و شوراي پژوهشي دانشكده برسدبودن آن جهت ارايه مي بايست به تاييد شوراي گرو

 :ابل پرداخت مي باشنداز محل اعتبار ويژه پژوهشي اساتيد ق ارايه اصل اسناد به شرح ذيلبا ه هاي مربوطهزينه  - 9-2

هاي علمي  در صورت موافقت شوراي پژوهش و فناوري با درخواست عضو هيأت علمي براي شركت در برنامه

نام  ريال مشتمل بر هزينه ثبت) 100،000،000(ميليون صد اي تا سقف  هزينه مذكور در خارج از كشور، كمك

بليط ) متعارف(  ، هزينه. . . هاي جنبي مانند كارمزد حواله و  بدون هزينه) بدون تأخير طبق فراخوان(موقع  به



 

٤

 دالر براي هر روز و حداكثر به تعداد 100تا سقف (، هزينه اسكان )كالس اكونومي(رفت و برگشت خارج 

 .گردد و هزينه بيمه پرداخت مي) روز طبق فاكتور 2عالوه  روزهاي برنامه به

نام، بليط رفت  هنگام اعزام متقاضي، در صورت درخواست و وجود مانده گرنت و نقدينگي، هزينه ثبت به: تبصره

  .باشند الحساب قابل پرداخت مي صورت علي و برگشت و بيمه با ارائه اسناد مربوط، به

ده گرنت كافي براي موافقت با درخواست در شوراي پژوهش و فناوري ضروري نبوده و پس از وجود مان -10

 .عنوان هزينه درصف منظور خواهد شد ريال به) 40،000،000(تصويب، مبلغ چهل ميليون 

پس از بازگشت و ارائه اسناد مربوط، در صورتي كه مانده گرنت كافي وجود داشته باشد اقدام به تسويه  -11

عنوان هزينه درصف منظور شده و  ا متقاضي خواهد شد و در غير اينصورت مبلغ قابل پرداخت بهحساب ب

هاي بعدي  ها نزد عامل مالي پژوهش باقي خواهند ماند تا مانده گرنت ايشان با تخصيص اسناد هزينه

جهت لزوم  شود، بهدر هر حال اگر تا انتهاي سال مانده گرنت كافي تأمين ن. اعتبارات، به اندازه كافي برسد

) حاصل از كل تخصيص آن سال(ها تا انتهاي سال مالي، تا سقف مبلغ مانده گرنت  انجام تسويه حساب

 . عمل خواهد آمد تسويه حساب به

 .باشد اي در تاريخ شروع برنامه مالك تبديل ارز به ريال مي ها به ريال بوده و قيمت ارز مبادله كليه پرداخت -12

 .بدون پرداخت حق مأموريت توسط معاونت پژوهش و فناوري صادر خواهد شد حكم مأموريت پژوهشي -13

13-2 -   

براي شركت در نمايشگاهها حق ماموريت تعلق نمي گيرد ولي حكم ماموريت بر اساس مدت مربوطه صادر مـي گـردد كـه     - 10-2

 .ضروري است دو هفته قبل براي تاييد به اداره پژوهش ارسال گردد

 .ر يكبار مي تواند در نمايشگاهها تخصصي شركت نمايدعضو هيات علمي در هر سال حداكث - 11-2

  .باشد مي نمايشگاهها پس از تاريخ برگزاري  يك ماهحداكثر مهلت ارايه مدارك  - 12-2

  ـ نظارت بر حسن اجرا 3ماده

صـويب  مسـكوت اسـت بـا ت   آيين نامـه  مواردي كه در . باشد نامه بر عهده معاونت پژوهشي دانشگاه مي نظارت بر حسن اجراي اين آيين

  .شوراي پژوهشي و تاييد معاونت پژوهشي اعالم نظر خواهد شد

 16/1/90مـورخ  و رسيد تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه  به 15/12/89 تبصره در مورخ 3بند و  15 ماده 2نامه در  اين آيين -4ماده

  .الزم االجرا است 16/1/90تاريخ  ازبه تصويب هيات رئيسه دانشگاه رسيد و 

  .اصالح شده است 2ماده  2-9و بند  2ماده  2-4شوراي پژوهشي بند  9/4/92ريخ طبق مصوبه تا

  

  

  

  

  

  

  


