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معاونﺖ پژوهش و فناوري
١٣٩٣

بسمه تعالي

دستورالعمل انجام مأموريﺖ پژوهشي خارج از كشور اعضاي هيأت علمي
دانشگاه زنجان جهت حمايت و ترغيب اعضاي هيأت علمي )اعم از پيماني ،رسميآزمايشي و رسمي قطعي( براي انجام
مطالعات مرتبط با رشته تخصصي و يا مرتبط با اهداف دانشگاه در خارج از كشور ،در صورت اخذ پذيرشنامه از اساتيد
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي معتبر ،تسهيﻼت زير را براي انجام مأموريت پژوهشي حداكثر سه ماهه در ﻃول تابستان
ارائه مينمايد:
 -١درخواست عضو هيأت علمي به همراه پذيرشنامه معتبر در شوراي گروه و دانشكده و در نهايت شوراي
پژوهش و فناوري دانشگاه بررسي و در صورت تأييد اعتبار پذيرشنامه و موافقت ،حكم مأموريت پژوهشي
بدون پرداخت حق مأموريت توسط معاونت پژوهش و فناوري صادر خواهد شد.
 -٢هنگام اعزام عضو هيأت علمي ،با ارائه درخواست مجموع مبالغ حقوق و مزاياي مدت مصوب مأموريت
پيشاپيش بهصورت عليالحساب توسط معاونت اداري -مالي در وجه ايشان پرداخت خواهد شد.
 -٣هزينههاي )متعارف( بليط رفت و برگشت خارج )كﻼس اكونومي( و بيمه )حداكثر  ٣٠٠دﻻر در ماه( از محل
گرنت ايشان توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه پرداخت خواهد شد.
تبصره :در صورت درخواست متقاضي و وجود مانده گرنت و نقدينگي %٧٠ ،اين هزينهها با ارائه اسناد مربوط،
هنگام اعزام بهصورت عليالحساب قابل پرداخت هستند.
 -٤پس از بازگشت و ارائه اسناد مربوط ،در صورتي كه مانده گرنت كافي وجود داشته باشد اقدام به تسويه
حساب با متقاضي خواهد شد و در غير اينصورت مبلغ قابل پرداخت بهعنوان هزينه درصف منظور شده و
اسناد هزينهها نزد عامل مالي پژوهش باقي خواهند ماند تا مانده گرنت ايشان با تخصيصهاي بعدي
اعتبارات ،به اندازه كافي برسد .در هر حال اگر تا انتهاي سال مانده گرنت كافي تأمين نشود ،بهجهت لزوم
انجام تسويه حسابها تا انتهاي سال مالي ،تا سقف مبلغ مانده گرنت )حاصل از كل تخصيص آن سال( تسويه
حساب بهعمل خواهد آمد.
 -٥دانشگاه معرفينامههاي ﻻزم را به بانكهاي عامل براي دريافت ارز مبادلهاي به مقدار متناسب با دوره ﻃبق
جدول مقرري ارزي )مصوب وزارت متبوع در سال  (٨٨صادر خواهد كرد.
 -٦كليه پرداختها به ريال بوده و قيمت ارز مبادلهاي در تاريخ شروع مأموريت مﻼك تبديل ارز به ريال ميباشد.
 -٧عضو هيات علمي مامور ملزم به ارائه سمينار درباره ي نتايج حاصل از ماموريت پژوهشي خود در سطح گروه
و حداكثر تا يك ماه پس از بازگشت مي باشد.
 -٨عضو هيات علمي مامور،گواهي حضور از موسسه )دانشگاه ،پژوهشگاه و مراكز علمي و پژوهشي( مقصد را ارائه
نمايد.
اين دستورالعمل مشتمل بر  ٦بند و  ١تبصره در تاريخ  ١٣٩٣/٣/١٨توسط شوراي پژوهش و فناوري پيشنهاد شد و در
تاريخ  ١٣٩٣/٣/٢٠به تصويب هيأت رئيسه دانشگاه زنجان رسيد.
بندهاي ٧و  ٨مصوبه شوراي پژوهشي و فناوري مورخ  ١٣٩٨/٠٣/١٩در تاريخ  ١٣٩٨/٠٤/٠٢به تصويب هيأت رئيسه
دانشگاه زنجان رسيد.
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