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 بسمه تعالی

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 علمیعلمی اعضای هیأتدستورالعمل شرکت در مجامع

 مقدمه:

 ها و دستاوردهای جدید تحقیقاتی در حوزه تخصصیحیدریه با هدف آشنایی و حضور اعضای هیأت علمی با زمینهدانشگاه تربت

ار زیر در اختیهای داخلی و خارجی معتبر حمایت نموده و تسهیالتی را طبق ضوابط علمی در همایشاز شرکت اعضای هیأت

 ایشان قرار خواهد داد:

 های خارجیشرکت در همایش -1ماده 

و  هاامناء دانشگاههای خارجی در صورت تصویب تا سقف معین مصوب هیأتعلمی در همایشهزینه شرکت عضو هیأت

 پرداخت خواهد شد.موسسات آموزش عالی نیشابور، تربت حیدریه، گناباد، تربت جام و کاشمر 

های بار در سال، و در صورت ارائه مقاله به صورت سخنرانی یا پوستر در همایش 0تواند حداکثر علمی میعضو هیأت هر -0-0

نامه ارتقاء امتیاز از مقاله ژورنالی مطابق آیین 01معتبر خارجی بصورت حضوری شرکت نماید. ضمناً برای سفر مجدد الزم است 

 علمی کسب گردد.توسط عضو هیأت

های خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات های خارج از کشور، رعایت ضوابط حضور در همایشای شرکت در کنفرانسبر -0-0

 گردد.و فناوری و حراست مرکزی ضروری است که توسط حراست دانشگاه پیگیری می

 ر همایش و ارائهشرکت د جهت علمی مجامع در شرکت علمی خارج کشور: درخواست مجمع در شرکت درخواست ارائه -0-3

ابتدا باید قبل از برگزاری همایش در شورای گروه، دانشکده و شورای دانشگاه تایید گردد. بعد از برگزاری همایش مدارک  مقاله

حضور و ارائه مقاالت و فاکتورهای مربوطه برای پرداخت به واحد پژوهش ارجاع گردد. صدور حکم مأموریت بدون حق مأموریت 

 روز مقدور می باشد. 1عالوه ر شورای پژوهشی دانشگاه به تعداد روزهای همایش بهبعد از تصویب د

درصد کمک هزینه شرکت در همایش خواهد بود که دو ماه قبل از برگزاری همایش و  61 شامل پرداخت پیش: 1تبصره 

 باشد.پس از مراجعه به حراست و تصویب نهایی  قابل پرداخت می

شود، یک روز ای انجام میمرحله 0در مورد سفرهایی که نیاز به اقامت در کشور ثالث داشته و پرواز آن به صورت  :2تبصره 

 به مدت مأموریت اضافه خواهد شد.



  060151/10   شماره:                                                                                                                                                          
 10/01/0110:   تاریخ                                                                                                                                                         

 
 

2 
 

 

 ارائه با علمی مجمع از علمی هیأت عضو برگشت از پس ماهحساب تا حداکثر یک حساب: تسویه تسویه و مثبته اسناد -0-0

 اصل قاله،م چکیده فایل کشور، از ورود و خروج مهر با گذرنامه کپی تأیید، مورد برگشت و رفت بلیط اصل املش مثبته اسناد

 گزارش ارائه اقامت، ارائه درخواست و هزینه یا شرکت در کارگاه و رسید مقاله ارائه گواهی علمی، مجمع در شده ارائه مقاله

 .است پذیرهفته پژوهش پیش رو امکان در دانشکده به صورت سمینار علمی در سفر خالصه

علمی مؤسسات عضو هیأت امنا در های شرکت اعضای هیأتها: به منظور تأمین بخشی از هزینههزینه پرداخت میزان -0-8

مجامع علمی معتبر خارج از کشور برای ارائه مقاله )مشروط به حضور عضو هیأت علمی در مجامع یاد شده و ارائه گزارش 

ام، ها از قبیل حق ثبت نشود مطابق اخرین مصوبه هیات امناء کلیه هزینهبه مؤسسات عضو هیأت امنا اجازه داده می  مربوطه(،

بلیط رفت و برگشت و هزینه اسکان با ارائه اسناد مثبته از محل اعتبار پژوهش و فناوری هر یک از مؤسسات عضو هیأت امنا 

 ایت ضوابط و مقررات پژوهشی ذیربط پرداخت نمایند. در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رع

 

 باشند:دوربه شرح زیر می و نزدیک کشورهای -0-1

 نزدیک کشورهای
 کشورهای

 دور
 قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، افغانستان، پاکستان،

 کویت، عراق، لبنان، اردن، سوریه، ترکیه، گرجستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه،
 یمن عمان، امارات، عربستان، بحرین، قطر،

 سایر
 کشورها

 

 های داخلیها و کنفرانسشرکت در همایش -2ماده 

های علمی داخلی از طریق تصویب در گروه آموزشی قبل علمی دانشگاه در کنفرانسهای شرکت اعضای هیأتپرداخت هزینه

تصویب در شورای دانشکده و شورای پژوهشی دانشگاه بعد از شرکت در همایش از محل اعتبار پژوهانه از شرکت در همایش و 

 علمی انجام خواهد شد. عضو هیأت
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نامه پژوهانه بدون محدودیت در تعداد دفعات شرکت، تواند سالیانه تا سقف مقرر آیینعلمی دانشگاه میهر عضو هیأت -0-0

های شرکت در همایش را با ارائه ای علمی معتبر داخل کشور شرکت نموده و در هر نوبت هزینههبا ارائه مقاله در همایش

 مستندات مربوطه از محل اعتبار پژوهانه دریافت نماید.

های علمی معتبر بدون ارائه مقاله در نامه پژوهانه در همایشتواند تا سقف مقرر آیینعلمی دانشگاه میهر عضو هیأت -0-0

 های آن را با ارائه مستندات مربوطه از محل اعتبار پژوهانه دریافت نماید.ای آموزشی شرکت نموده و هزینههکارگاه

 کننده در همایش تا سقف مذکور پرداخت خواهد شد.های زیر با ارائه اسناد مربوطه، به شرکتهزینه -0-3

 نام در همایشهزینه ثبت -

 شامل هتل و غذاهای مربوط به ایاب و ذهاب و اقامت هزینه -

 0های خارج از استان، حداکثر به منظور محاسبه مأموریت )بدون پرداخت حق ماموریت(، در صورت شرکت در همایش -0-1

 روز به تعداد روزهای همایش افزوده خواهد شد.

زینه همایش های ارسال شده به همایش، هدر صورت مشارکت بیش از یک نفر از اعضای هیأت علمی در مقاله/مقاله -6-0

 کننده( پرداخت خواهد شد. فقط به یک نفر از اعضای هیأت علمی )نویسنده شرکت

 باشد.های مجازی فقط شامل حق ثبت نام میهزینه شرکت در همایش -5-0

 در جلسه هیات رئیسه دانشگاه مصوب شد. 01/11/0110در تاریخ تبصره  0ماده و  0این دستورالعمل در 

 

 

 


