آييننامه اصالحي شماره  1شركت اعضاي هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا در گردهماييهاي علمي
بينالمللي خارج از كشور
قابل اجرا از 1931/1/1
به منظور ارتقاي سطح كيفي پژوهشي ،آموزشي و گسترش فعاليتهاي علمي بينالمللي با ساير كشورها و دستيابي به آخرين
پديدههاي علمي ،اعضاي هيأت علمي دانشگاه بوعليسينا ميتوانند با شرايط و ضوابط مندرج در اين آييننامه در گردهماييهاي
علمي بينالمللي خارج از كشور شركت نمايند.
ماده  :1رعايت كليه ضوابط مقرر در آييننامه هاي مصوب از طرف وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و هيأت امناء منطقه غرب كشور
براي اعزام اعضاي هيأت علمي دانشگاه ضروري است.
ماده  :2هزينه هاي ارزي و ريالي بشرح ذيل و براساس مقررات موجود و در صورت ارايه مدارك مربوطه و تأمين اعتبار از طرف
دانشگاه قابل پرداخت است.
الف :پرداخت معادل ريالي حق ثبت نام حداكثر تا  066يورو
ب :پردا خت معادل ريالي هزينه اقامت به ازاي هر روز  066يورو ميباشد و تعداد روزهايي كه هزينه به آن تعلق ميگيرد از تاريخ
شروع لغايت خاتمه گردهمايي علمي به عالوه  0روز رفت و آمد حساب مي شود .ضمناً در مواردي كه جهت اخذ ويزا بايد الزاماً به
كشور ديگري مراجعه گردد و يا اجباراً بايد پرواز غيرمستقيم انجام گردد ،به جاي  0روز رفت و آمد  4روز منظور ميشود.
ج :پرداخت هزينه هاي مسافرت شامل (عوارض خروج از كشور ،بليط رفت و برگشت با نرخ كالس اقتصادي) (Economyبا حداقل
مدت اعتبار الزم ،اخذ ويزا و بيمه)
تبصره  :1براي هر عضو هيأت علمي مأموريت بدون فوقالعاده (با رعايت بند ب ماده )0از طرف معاونت پژوهش و فناوري صادر
ميگردد.
تبصره  :2براي كشورهاي (واقع در قارههاي اروپا ،آسيا و آفريقا)  06/666/666ريال و براي كشورهاي (آفريقاي جنوبي ،ژاپن و
كشورهاي واقع در قارههاي اقيانوسيه و آمريكا)  01/666/666ريال قبل از مسافرت بصورت پيش پرداخت به متقاضي پرداخت
ميگردد.
ماده  :9در صورت عدم اعزام يا انصراف ،عضو هيأت علمي حداكثر طي يك ماه موظف بهتسويه حساب با امور مالي دانشگاه است
در غير اينصورت با اعالم كتبي از طرف حوزه پژوهشي به امور مالي دانشگاه ،مبالغ پرداختي از حقوق عضو هيات علمي كسر گردد.
تبصره :هر عضو هيأت علمي در هر سال شمسي تنها يك بار ميتواند از امتيازات اين آييننامه استفاده نمايد.
ماده  :4درخواست هر عضو هيأت علمي بايد به همراه صورتجلسه گروه و شوراي پژوهشي دانشكده ذيربط و دعوتنامه رسمي،
حد اقل يك ماه قبل از موعد گردهمايي از طريق دانشكده مربوطه به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال گردد.

ماده  :5براي هر مقاله حداكثر يك نفر مي تواند از امتيازات اين آيين نامه استفاده نمايد( .اولويت با مؤلف مسئول مكاتبات مقاله
ميباشد)
ماده  :6اعضاي هيأت علمي تازه استخدام بايد حداقل يك سال سابقه كار داشته باشند تا بتوانند از امتيازات اين آييننامه استفاده
نمايند.
ماده  :7اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل نميتوانند از امتيازات اين آييننامه استفاده نمايند.
ماده  :8عضو هيأت علمي موظف است قبل از اعزام نسبت به پيگيري كليه مراحل قانوني و دريافت برگه مأموريت اقدام و بالفاصله
پس از بازگشت (حداكثر ظرف مدت يك ماه) با ارائه درخواست كتبي به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه و ارائه مدارك الزم
شامل( اصل بليط رفت و برگشت ،گواهي شركت و ارائه مقاله و يا پوستر در كنفرانس ،اصل گذرنامه و ديگر مدارك الزم) مطابق
فهرستي كه از طرف امور مالي دانشگاه ارائه ميگردد ،مراحل قانوني تسويه حساب را انجام دهد.
تبصره :حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه پس از بررسي درخواست تسويه حساب و پيوستهاي آن ،اصل درخواست و ضمائم
مالي را جهت رس يدگي و تسويه حساب به عامل مالي حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارجاع ميدهد و وجوه متعلقه به
درخواست پس از تأمين اعتبار قابل پرداخت است.
ماده  :3در صورت عدم تأمين اعتبارات مورد نياز در هر سال ،براساس مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه عمل ميگردد.
اين آييننامه پيرو آئين نامه مورخ  44/00/00شوراي دانشگاه و مصوبات  406و  440شوراي پژوهشي دانشگاه مجدداً در  9ماده و
 4تبصره در جلسه  404مورخ  44/0/04شوراي پژوهشي دانشگاه مورد بازنگري و اصالح قرار گرفت و در جلسات مورخ
 0844/0/04و  0844/4/0شوراي دانشگاه به تائيد و تصويب رسيد و از تاريخ  44/0/0الزماالجرا ميباشد و اعمال هرگونه تغييرات
در آن منوط به نظر شوراي پژوهشي و شوراي دانشگاه است.

مصوبات پژوهشي متفرقه شوراي پژوهشي و شوراي دانشگاه
-0كارشناسان دانشگاه كه درخواست شركت در كنفرانسهاي داخل كشور جهت ارائه مقاله را داشته باشند
مشروط بر اينكه حداقل يك مقاله علمي -ترويجي (خارج از پايان نامه) در سال بعنوان مولف مسئول مكاتبه
داشته باشند ،مي توانند مطابق با آيين نامه كنفرانسهاي داخل كشور اعضاي هيأت علمي ،همانند اعضا هيات
علمي از مزاياي مربوطه استفاده نمايند و چنانچه درخواست شركت در كنفرانسهاي خارج از كشور جهت ارائه
مقاله علمي را داشته باشند مشروط بر اينكه حداقل يك مقاله علمي -پژوهشي (خارج از پايان نامه) بعنوان مولف
مسئول مقاله در سال داشته باشند ،مي توانند مطابق با آيين نامه كنفرانسهاي خارج از كشور اعضاي هيأت
علمي ،همانند اعضا هيات علمي از مزاياي مربوطه استفاده نمايند.
دانشگاه و مصوب جلسه مورخ  88/8/18و  83/1/91شوراي دانشگاه

(مصوب جلسه  477مورخ  88/7/6شوراي پژوهشي

 -2اعضا هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا كه قصد شركت در هر يك از سفرهاي علمي خاارج از كشاور (اعام از
كنفرانس ها ،كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي ،نمايشگاه هاي علماي و عزيمات باه فرصات مطالعااتي) از محال
اعتبارات پژوهشي و يا از محل اعتبار پژوهانه را در اولين بار از دوره خدمتي خود در دانشگاه بوعلي سينا داشته
باشند بدون شرط ارايه مقاله به حوزه پژوهشي دانشگاه ،مي توانند در اين گونه سفرهاي علمي جهت ارايه مقاله
يا پوستر علمي خود شركت نمايند .شرط استفاده و بهره مندي از مزاياي آيين ناماه هااي ماذكور و اساتفاده از
اعتبارات مربوطه براي اين سفرها در دفعات بعدي ،تنها مشروط بر ارايه حاداقل ياك مقالاه علماي – پژوهشاي
چاپ شده (بعنوان مؤلف مسئول مكاتبات) براي هر بار شركت ايشان در هر سفر علمي مي باشد( .مصووب جلسوه
مورخ  88/8/18و  83/1/91شوراي دانشگاه)

 -9به آن دسته از اعضاء هيات علمي دانشگاه كه بر اساس ضوابط و آئين نامه هاي موجود و بار اسااس ساهميه
دانشكده مربوطه قصد شركت در كنفرانسهاي خارج از كشور را دارند و بدليل عدم ارايه ويزا ،توسط كشور ميزبان
قادر به مسافرت و شركت در آن كنفرانس نمي باشند و هزينه هايي شامل ابطال بليط هواپيما ،حق ثبات ناام و
هزينه ويزا و عوارض خروج از كشور را پرداخت نموده اند ،حداكثر تا  %16مبلغ مذكور از محل اعتباارات حاوزه
پژوهشي دانشگاه جهت جبران بخشي از هزينه هاي اشاره شده بر اساس اسناد مثبته پرداخت مي گردد و ياا در
صورت درخواست متقاضي ،عضو هيات علمي مي تواند  %066موارد اشاره شده را از محل پژوهانه خود كه در آن
سال به وي تعلق مي گيرد هزينه نمايدفقط يك بار در سال (.مصوب جلسه  561موورخ  31/11/15شووراي پژوهشوي
دانشگاه و جلسه 562مورخ  31/11/23شوراي دانشگاه)

