فرم شماره 6

دستورالعمل اجرايي شركت اعضاي علمي دانشگاه پيامنور
در همايشهاي داخل كشور

مقدمه
اين دستورالعمل با توجه به ابالغيه تفويض اختيار شماره  1/69727مورخ  67/2/11رياست محترم دانشگاه و نامه شماره
 5/9272مورخ  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 و متقاضي شركت در همايش داخلي باشد.
همايش :منظور از همايش هرگونه كنفرانس ،كنگره ،سمپوزيم ،سمينار و نظاير آن است كه در داخل كشور برگزار ميشود و
عضو ميتواند به منظور بهرهمندي از آخرين يافته هاي علمي و تبادل نظر با صاحبنظران ،با توجه به شرايط اين دستورالعمل
در آن شركت نمايد.
ماده  :2شرايط شركت براي عضوي كه داراي مقاله پذيرفته شده با نام دانشگاه پيامنور باشد
 -1ارسال فرم تكميل شده درخواست شركت اعضاي هيئت علمي در همايشهاي داخل كشور (فرم شماره  )95منضم به
تصوير پذيرش مقاله ،آخرين حكم استخدامي در دانشگاه پيامنور و ابالغيه گرانت حسب مورد از طريق رئيس مركز و يا
دانشكده مربوط به رئيس شوراي پژوهشي استان (براي اعضاي شاغل در استان) و يا مركز تحصيالت تكميلي (براي اعضاي
شاغل در سازمان مركزي دانشگاه) ضروري ميباشد.
 -9هزينههاي شركت در همايش (شامل حق مأموريت ،مخارج سفر و حق ثبت نام) بدون محدوديت تعداد همايش در سال
تا سقف  %21اعتبار گرانت عضو در همان سال قابل پرداخت ميباشد.
 -2پرداخت هزينه منوط به ارسال تصوير روي جلد مجموعه مقاالت ،فهرست مجموعه مقاالت ،و تصوير كامل مقاله چاپ شده
عضو و يا لوح فشرده كامل مجموعه مقاالت حسب مورد به رئيس شوراي پژوهشي استان يا مركز تحصيالت تكميلي ميباشد.

ماده  : 3شرايط شركت براي عضوي كه متقاضي شركت در همايش تخصصي بدون ارائه مقاله است
 -1ارسال فرم تكميل شده درخواست شركت اعضاي هيئت علمي در همايشهاي داخل كشور (فرم شماره  )95حسب
مورد از طريق مركز يا دانشكده محل اشتغال عضو به رئيس شوراي پژوهشي استان و يا مركز تحصيالت تكميلي ضروري
ميباشد.
 -9فقط حق مأموريت و هزينه ثبت نام حداكثر يك بار در سال و از محل  %21اعتبار گرانت عضو در همان سال ،قابل
پرداخت ميباشد.
 -2پرداخت هزينه منوط به ارائه گزارش شركت در همايش حسب مورد به رئيس شوراي پژوهشي استان يا مركز
تحصيالت تكميلي ميباشد.
ماده  :4ساير ضوابط
الف ـ دستور پرداخت هزينههاي شركت در همايشهاي داخلي حسب مورد توسط رئيس شوراي پژوهشي استان محل
اشتغال عضو يا رئيس مركز تحصيالت تكميلي دانشگاه به مدير مالي مربوط صادر ميشود.
ب ـ پرداخت هزينههاي شركت درهر همايش منوط به تسويه حساب كامل هزينههاي شركت در همايش قبلي است.
ج ـ براساس تبصره  1ماده  9آئيننامه حمايت از فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه پيامنور ،كليه اعضاء حتي افرادي كه كمتر از
يكسال سابقه خدمت در دانشگاه دارند چنانچه مقاله خود را به نام دانشگاه پيامنور در مجموعه مقاالت همايشهاي ملي درج
نمايند مي توانند با ارسال تصوير مقاله چاپ شده به شوراي پژوهشي استان هزينه ثبت نام در همايش را تقاضا نمايند تا در
صورت وجود اعتبار پژوهشي پرداخت گردد.

اين دستورالعمل در  9ماده و براساس «آييننامه حمايت از فعاليتهاي پژوهشي» و «آييننامه اعتبار ويژه پژوهشي (گرانت)»
در معاونت پژوهشي تهيه شده و از تاريخ تصويب الزم االجراست و ساير مقررات مغاير با اين دستورالعمل غير قابل اجرا
ميباشد.

