فرم شماره 5
دستورالعمل اجرايي شركت اعضاي علمي دانشگاه پيامنور در همايشهاي علمي بينالمللي خارج از كشور
مقدمه
اين دستورالعمل با توجه به ابالغيه تفويض اختيار شماره  1/69727مورخ  67/2/11رياست محترم دانشگاه و نامه شماره 5/9272
مورخ
 67/2/96معاون پژوهشي در رابطه با روند انجام امور پژوهشي به استانها و براساس «آييننامه نحوه حمايت از فعاليتهاي پژوهشي
دانشگاه پيامنور» منضم به نامه شماره  5/5926مورخ  67/11/95تدوين شده است.

ماده  :1تعاريف
عضو :منظور از عضو در اين دستورالعمل عضو هيئت علمي شاغل ،مأمور و يا دستيار علمي شاغل در دانشگاه پيامنور است كه حداقل
داراي يك سال سابقه خدمت در دانشگاه پيامنور ميباشد و متقاضي شركت در همايش بينالمللي خارج از كشور است.
همايش :منظور از همايش هرگونه كنفرانس ،كنگره ،سمپوزيم ،سمينار و نظاير آن است.
ماده  :2نحوة بررسي و پرداخت هزينه سفر اول

الف ـ عضو بايد حداقل دو ماه قبل از شروع همايش فرم درخواست شركت در همايش (فرم شماره  )92خود را همراه با مدارك مندرج در فرم
مزبور و ابالغيه اعتبار گرانت خود حسب مورد از طريق مركز يا دانشكده مربوط به رئيس استان يا رئيس مركز تحصيالت تكميلي ارسال نمايد.
ب ـ رئيس استان درخواست عضو منضم به كليه مدارك را طي نامهاي به رئيس گروه همكاريهاي بينالمللي جهت تهيه نامه صدور حكم
مأموريت ارسال ميدارد.
ج ـ رئيس گروه همكاريهاي بينالمللي با توجه به نحوة پرداخت هزينههاي مأموريت مصوب هيئت امناء ،نامه صدور حكم مأموريت
عضو را همراه با درج مبلغ سقف كل هزينههاي مأموريت در آن سال ،به كارگزيني و رونوشت آن را به رئيس استان يا مركز تحصيالت
تكميلي ارسال ميدارد.
د ـ رئيس استان پس از دريافت رونوشت حكم مأموريت و با توجه به سقف تعيين شده نسبت به پرداخت هزينه سفر به عضو اقدام مينمايد.
هـ ـ پس از انجام سفر ،عضو با ارائه اسناد مثبته نسبت به تسويه حساب با استان اقدام مينمايد كه دو حالت متصور است:
 .1اگر  %21اعتبار گرانت عضو تكافوي هزينه سفر را كرده باشد ،تسويه حساب از محل گرانت فرد تا سقف تعيين شده در نامه رئيس
گروه همكاريهاي بينالمللي انجام ميگيرد.
 .9اگر  %21اعتبار گرانت عضو تكافوي هزينه سفر را نكند ،تا  %21اعتبار گرانت عضو از محل گرانت عضو و مابقي تا سقف تعيين شده
در نامه مذكور ،از اعتبارات پژوهشي استان پرداخت ميشود.
ماده  :3نحوة بررسي و پرداخت هزينه سفر دوم
الف ـ عضو بايد حداقل دو ماه قبل از شروع همايش فرم درخواست شركت در همايش خود را همراه با مدارك مندرج در فرم مزبور و ابالغيه
اعتبار گرانت خود حسب مورد از طريق مركز يا دانشكده مربوط به رئيس شوراي پژوهشي استان يا مركز تحصيالت تكميلي ارسال نمايد.
ب ـ پس از بررسي در شوراي پژوهشي دو حالت زير متصور است:
 .1چنانچه  %21اعتبار گرانت عضو تكافوي سفر دوم را بنمايد ،بقيه مراحل مطابق با موارد مندرج در ماده  9اين دستورالعمل قابل اقدام خواهد بود.

 .9اگر  %21اعتبار گرانت عضو تكافوي سفر دوم را ننمايد ،بايد شرايط زير در شوراي پژوهشي استان مورد بررسي قرار گيرد:
 مقاله بايد در ارتباط با اولويتهاي تعيين شده عمودي مصوب هيئت رئيسه دانشگاه باشد. همايش بينالمللي و از اعتبار باال برخوردار باشد. در سال قبل از برگزاري همايش ،عضو ترفيع دريافت كرده باشد. عضو پس از آخرين سفر علمي ،در طي سال قبل از برگزاري و در سال برگزاري همايش ،براساس ماده  9آييننامه ارتقاي اعضايهيئت علمي ،حداقل هفت امتياز به تأييد يكي از كميسيونهاي تخصصي هيئت مميزه دانشگاه ،از چاپ مقالههاي منتشر شده در
نشريههاي علمي پژوهشي و يا مجلههاي علمي معتبر خارجي كسب كرده باشد.
ج ـ در صورت احراز شرايط فوق با درخواست عضو موافقت و بقيه مراحل مطابق با موارد مندرج در ماده  9اين دستورالعمل قابل اقدام
خواهد بود و در صورت عدم احراز شرايط فوق با درخواست عضو مخالفت ميشود.
تبصره  :پرداخت هر سفر منوط به تسويه حساب كامل سفر قبلي است.
ماده  :4اولويت انتخاب شركت كنندگان
حداكثر تعداد شركتكنندگان در يك همايش پنج نفر ميباشد ،كه حداكثر دو نفر از پنج نفر ميتواند از اعضاي سازمان مركزي دانشگاه
باشد .چنانچه براي شركت در همايشي بيش از پنج نفر متقاضي باشند ،اولويت انتخاب از سوي گروه همكاريهاي بينالمللي دانشگاه با توجه
به محدويت زماني انجام اقدامات مربوط و با توجه به موارد زير تعيين ميشود:
 ارائه مقاله به صورت شفاهي و براي اولينبار توسط عضو ارائه شود. اولويت انتخاب با عضو شاغل به خدمت به ترتيب در نواحي  9 ،2 ،9 ،5و  1است. از آخرين ارائه مقاله توسط عضو به صورت شفاهي ،زمان بيشتري گذشته باشد. مقاله به صورت شف اهي در راستاي نيازهاي تحقيقاتي دانشگاه ،يا مرتبط با رشته تخصصي عضو و يا مرتبط با نظام آموزش باز و از راهدور باشد.
 عضو از ماده  9آييننامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي امتياز بيشتري كسب كرده باشد.ماده  :5ميزان هزينههاي ارزي و ريالي
الف ـ ميزان ارز روزانه مأموريت عضو اعم از هزينه هتل ،هزينه غذا و فوق العاده مأموريت روزانه با توجه به سقف تعيين شده در مصوبه
هيئت امنا و با استفاده از اعتبار ريالي بند (ب) اين ماده پرداخت ميشود.
ب ـ ميزان هزينههاي ريالي مسافرت با توجه به سقف تعيين شده در مصوبه هيئت امنا پرداخت ميشود .اين هزينهها شامل بليط رفت و
برگشت ،هزينه رواديد و هزينه عوارض خروج از كشور و هزينه خريد ارز و هزينه ثبتنام ميشود.
ج ـ هزينه حق ثبت نام شركت در همايش ،جدا از ساير هزينهها محاسبه و براساس مصوبه هيئت امنا قابل پرداخت ميباشد.
د ـ پس از انجام مأموريت هزينه هاي بند (ب) و (ج) اين ماده با ارائه اسناد مثبته مالي بايد تسويه حساب شود و نيازي به تسويه حساب
هزينههاي بند (الف) نميباشد.
هـ ـ حداكثر مدت مأموريت كه ارز روزانه به آن تعلق ميگيرد بيش از پنج روز نخواهد بود.
ماده  :6ساير ضوابط
الف ـ تشويق نويسن دگان مقاالت ويژه و برگزيده همايشها ،حسب درخواست عضو متقاضي بعد از برگزاري همايش با پيشنهاد معاون
پژوهشي و تأييد رئيس دانشگاه صورت ميگيرد.
ب ـ كليه اعضاء حتي افرادي كه كمتر از يك سال سابقه خدمت در دانشگاه دارند ،چنانچه مقاله خود را به نام دانشگاه پيامنور در مجموعه
مقاالت همايشها به چاپ برسانند ،به استناد تبصره  1ماده « 9آئيننامه حمايت از فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه» ،ميتوانند با ارسال تصوير
مقاله چاپ شده به شوراي پژوهشي استان يا مركز تحصيالت تكميلي ،هزينه ثبت نام در همايش را تقاضا نمايند تا در صورت وجود اعتبار
پژوهشي پرداخت گردد.
ج ـ در مورد مقاله اي كه به صورت پوستر پذيرش شده است ،در صورت ارائه مقاله و نشر آن (نوشتاري يا الكترونيكي) صرفاً هزينه بليط
رفت و برگشت و هزينه ثبتنام در كنفرانس پرداخت ميشود.
د ـ چنانچه عضو موفق به انجام مأموريت نشود ،كليه مبالغ پرداخت شده به ايشان بايد به دانشگاه بازپرداخت شود.
اين دستورالعمل در  7ماده و  1تبصره براساس «آييننامه حمايت از فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه پيامنور» و «دستورالعمل اجرايي شركت

اعضاء هيئت علمي دانشگاه پيامنور در همايشهاي علمي خارج از كشور» مصوب جلسه مورخ  65/6/92هيئت رئيسه دانشگاه تنظيم گرديده
است و از تاريخ ابالغ الزماالجرا و ساير مقررات مغاير با اين دستورالعمل غيرقابل اجرا ميباشد.

