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 علمیدر مجامع حیدریهدانشگاه تربت علمیهیأتاعضای شرکت  دستورالعمل

 از محل پژوهانه

 

 مقدمه:

صصی تحقیقاتی در حوزه تخها و دستاوردهای جدید با زمینهت علمی أاعضای هی و حضور حیدریه با هدف آشناییدانشگاه تربت

بط زیر در اختیار اهای داخلی و خارجی معتبر حمایت نموده و تسهیالتی را طبق ضوعلمی در همایشاز شرکت اعضای هیأت

 ایشان قرار خواهد داد:

 های خارجیشرکت در همایش -1ماده 

های دانشگاه امناءهیأتمصوب های خارجی در صورت تصویب تا سقف معین در همایشعلمی هیأتعضو شرکت هزینه 

 خواهد شد.پرداخت شرق کشور شمال

های همایشدر یا پوستر به صورت سخنرانی  در صورت ارائه مقالهو  بار در سال 7حداکثر تواند علمی میهر عضو هیأت -7-7

 شرکت نماید. خارجی معتبر

 باشد. نمیالزامی امتیاز پژوهشی کسب خارج از کشور المللیبینهای در همایشبرای حضور بار اول  -7-8

باشد و میاز مقاله امتیاز پژوهشی  9های خارجی، میان در همایشسال درحداقل امتیاز برای شرکت به فاصله یک -7-9

 باشد.میاز مقاله امتیاز پژوهشی  71های خارجی، حداقل امتیاز برای شرکت هرساله در همایش

 باشد.ضروری می پژوهشی امتیاز 71کسب حداقل  ،های معتبر بین المللی جایگزین همایشبه منظور شرکت در کارگاه -7-4

های خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات همایشرعایت ضوابط حضور در  ،های خارج از کشوربرای شرکت در کنفرانس -7-1

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

پس از تصویب در شورای  مقاله ارائه جهت علمی مجامع در شرکت درخواست: علمی مجمع در شرکت درخواست ارائه -7-9

 گروه همراه با گواهی پذیرش مقاله یک هفته قبل از برگزاری جلسه شورای پژوهشی به امور پژوهشی دانشگاه تحویل گردد.

روز مقدور می  4عالوه هتعداد روزهای همایش ببه در شورای پژوهشی صدور حکم مأموریت بدون حق مأموریت بعد از تصویب 

 باشد.

 وکه دو ماه قبل از برگزاری همایش  درصد کمک هزینه شرکت در همایش خواهد بود 11 شامل پرداخت پیش: 1 تبصره

 باشد.قابل پرداخت میمراجعه به حراست  پس از

 

شود، یک ای انجام میمرحله 8در مورد سفرهایی که نیاز به اقامت در کشور ثالث داشته و پرواز آن به صورت  :2تبصره 

 روز به مدت مأموریت اضافه خواهد شد.
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 ارائه با علمی مجمع از علمی هیأت عضو برگشت از پس ماهتا حداکثر یک حساب تسویه: حساب تسویه و مثبته اسناد -7-9

 حاوی فشرده لوح یا کتابچه کشور، از ورود و خروج مهر با گذرنامه کپی ،تأیید مورد برگشت و رفت بلیط اصل شامل مثبته اسناد

ت ، ارائه درخواساقامت هزینه رسید و یا شرکت در کارگاه مقاله ارائه گواهی علمی، مجمع در شده ارائه مقاله اصل مقاله، چکیده

 .است پذیرامکان به صورت سمیناردانشگاه  در سفر خالصه گزارش ارائه و

 خمور رضوی خراسان استان عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه امنای هیأت مصوبه اساس بر: هاهزینه پرداخت میزان -7-2

 های شرکت اعضای، به منظور تأمین بخشی از هزینهقانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 7به استناد ماده  ،79/11/7969

می هیأت علعضو مؤسسات عضو هیأت امنا در مجامع علمی معتبر خارج از کشور برای ارائه مقاله )مشروط به حضور علمی هیأت

تا سقف  7969شود از ابتدای مهر ماه سال در مجامع یاد شده و ارائه گزارش مربوطه(،  به مؤسسات عضو هیأت امنا اجازه داده می

ها از قبیل حق ثبت نام، شامل کلیه هزینه کشورهای نزدیک،میلیون ریال برای  41 و دورمیلیون ریال برای کشورهای  21مبلغ 

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

 پرداخت نمایند. یربط سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و با رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی ذ

 

 باشند:به شرح زیر میدور و نزدیک کشورهای -7-6

 دور کشورهای نزدیک کشورهای

 روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، افغانستان، پاکستان،
 بحرین، قطر، کویت، عراق، لبنان، اردن، سوریه، ترکیه، گرجستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان،

 یمن عمان، امارات، عربستان،

 کشورها سایر

 

 های داخلیها و کنفرانسشرکت در همایش -2ماده 

از طریق اعالم توسط گروه تخصصی های علمی داخلی علمی دانشگاه در کنفرانسهای شرکت اعضای هیأتپرداخت هزینه

  .شدخواهد  انجام علمیتأعضو هیپژوهانه از محل اعتبار  پژوهشی دانشگاهشورای در در صورت تصویب و 

با ارائه  ،دفعات شرکت تعداد در بدون محدودیت ریال میلیون 71سالیانه تا سقف تواند علمی دانشگاه میهر عضو هیأت -8-7

 مستنداتبا ارائه را  همایشهای شرکت در هزینه هر نوبت در و نمودهشرکت  کشور داخلمعتبر های علمی همایشدر مقاله 

 دریافت نماید. پژوهانه از محل اعتبارمربوطه 

معتبر علمی های همایشیک بار در سال در حداکثر و میلیون ریال  1تا سقف تواند می دانشگاه علمیهر عضو هیأت -8-8

ز امربوطه  مستنداتبا ارائه را  های آنهزینههای آموزشی شرکت نموده و کارگاه دربار در سال حداکثر یکو  بدون ارائه مقاله

 دریافت نماید. پژوهانهمحل اعتبار 
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 پرداخت خواهد شد.تا سقف مذکور کننده در همایش به شرکت ،های زیر با ارائه اسناد مربوطههزینه -8-9

 نام در همایشهزینه ثبت -

 غذا و اقامت شامل هتل و ایاب و ذهابهای مربوط به هزینه -

حداکثر های خارج از استان، در صورت شرکت در همایش ،)بدون پرداخت حق ماموریت( به منظور محاسبه مأموریت -8-4

 افزوده خواهد شد.به تعداد روزهای همایش روز  8

 همایشهزینه  های ارسال شده به همایش،در صورت مشارکت بیش از یک نفر از اعضای هیأت علمی در مقاله/مقاله -1-8

  ( پرداخت خواهد شد.کنندهشرکتفقط به یک نفر از اعضای هیأت علمی )نویسنده 

 باشد.های مجازی فقط شامل حق ثبت نام میهزینه شرکت در همایش -9-8

 تصویب گردید. 14/19/7969تبصره در جلسه شورای پژوهشی مورخ  8ماده و  8در  دستورالعملاین 

 

 


