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 علمي خارج از كشور هاي در همايشاعضاي هيئت علمي آيين نامه شركت 
 

 

 .و رئيس واحد مربوطه باشداعتبار علمي همايش بايستي مورد تائيد شوراي پژوهش و فناوري  .1

 .شود حداكثر به مدت هفت روز محاسبه و پرداخت مي هزينه ارزي براي هر ماموريت .2

مازاد . و از محل پژوهانه متقاضي پرداخت خواهد شد و پنج ميليون ريال در سال است سيسقف هزينه هاي سفر معادل  .3

مورد قرارداد با خارج دانشگاه كه عضو هيأت علمي در صورت وجود اعتبار از محل اعتبارات طرحهاي تحقيقاتي هزينه ها، 

 .در آن فعاليت دارد قابل پرداخت است

اين اي آموزشي يا پژوهشي كوتاه مدت رسمي براساس مقررات مندرج در هزينه شركت اعضاي هيات علمي در دوره ه .4

بسته به اهميت و مفيد بودن دوره با نظر مساعد واحد مربوطه و تصويب هيات رئيسه ها هزينه. شودآئين نامه پرداخت مي

در اين صورت بايد درخواست ماموريت خارج از كشور عضو هيات . شودميتامين  3مذكور در بند سقف دانشگاه با رعايت 

 .مورد تائيد قرارگيردنيز علمي از طريق كميته مربوطه در وزارت علوم 

 .هزينه بليط هواپيما بايستي حتي االمكان با نازلترين قيمت و در مسير مستقيم تهيه شود .5

استثنايي و در صورتي كه فعاليتهاي شاخص پژوهشي داشته باشند ت علمي پيماني دانشگاه در شرايط بسيار أاعضاي هي .6

 .توانند از مزاياي اين آئين نامه استفاده نمايند با نظر مثبت واحد مربوطه و موافقت هيات رئيسه دانشگاه فقط يكبار مي

يين نامه ارتقاء اعضاي آ 9-2الي  1-2امتياز از مواد  5حداقل  كسبت علمي از اين آئين نامه منوط به أاستفاده عضو هي .7

امتياز آن از  2كه حداقل  باشد مي) از تاريخ آخرين حضور متقاضي در كنفرانسهاي علمي بين المللي(  علمي هيأت

مورد قرارداد با و يا گزارشهاي علمي طرحهاي تحقيقاتي ) 3-2ماده (پژوهشي  _ مقاالت چاپ شده در مجله هاي علمي

 . اشدب) 9-2  ماده(دانشگاه خارج 

نامه استفاده دفعات از اين آيينه تواند بدر هر سال مي ،3در بند  هاي مذكورسقف هزينهبا رعايت علمي  هيأتعضو  .8

 . نمايد

نظير ( بديهي است در صورت استفاده از اعتبارات منابعي غير از پژوهانه و طرح هاي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه .9

 . ارائه موافقت كتبي مسئول مربوطه الزامي  است  ،....)اعتبارات قطبهاي علمي و 
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 علمي متقاضي شركت در همايش هاي علمي خارج از كشور هيأتمراحل گردش كار اعضاي 
 

 مجمـع  / دوره/ تكميل فرم درخواست شركت در همايش هاي علمي خارج از كشور به انضـمام دعـوت نامـه شـركت در كنفـرانس       -1

 علمي ، نامه پذيرش مقاله يا پوستر، فرم حق ثبت نـام و يـك نسـخه از اصـل مقالـه توسـط متقاضـي و ارائـه مـدارك بـه معـاون                  

  : پژوهش و فناوري دانشكده      

 توسط واحد و ارسال فرم به همراه مدارك به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه؛                                    تكميل فرم شماره  -2

ــأمين اعتبــار     -3 ــه ( بررســي اطالعــات و مســتندات توســط معاونــت پــژوهش و فنــاوري دانشــگاه و در صــورت تأييــد و ت    ،  پژوهان

 دانشگاه ي بين المللي همكاريهاي علمارسال به دفتر  و  )طرحهاي مورد قرارداد با خارج دانشگاه       

 : دفتر همكاريهاي علمي بين المللي  دانشگاهاقدامات   -4 

 تهيه معرفي نامه التين -1 
 توسط نماينده دانشگاه در دفتر تهران و با ارائـه رونوشـت آخـرين حكـم كـارگزيني ، گذرنامـه ، دعـوت        (معرفي به وزارت علوم تحقيقات وفناوري   -2

 .)شودنامه پذيرش مقاله و چكيده مقاله انجام مي  نامه،        

 )  بليط% 10براي تخفيف (معرفي به دفتر هواپيمايي   -3

 معرفي به بانك جهت دريافت ارز -4

 معرفي به امورمالي براي دريافت تنخواه  -5 

دفتر همكاريهـاي علمـي بـين    توسط  E-mailانجام محاسبات و تسويه حساب پس از بازگشت متقاضي از همايش با ارسال  -5

تكميـل   -2تكميل فـرم گـزارش سـفر     -1: مدارك مورد نياز جهت انجام تسويه حساب عبارتند از . شودانجام مي المللي  دانشگاه 

رسيد خريد ارز از بانك يـا   -4رسيد خريد بليط از آژانس به همراه الشه بليط  -3تكميل فرم جدول هزينه ها  -3فرم چكيده مقاله 

 رسيد پرداخـت عـوارض خـروج از كشـور      -6رسيد پرداخت بيمه اجباري به همراه كتابچه آن  -5) جهت محاسبه ريالي ارز(افي صر

در صورت فقدان رونوشت آخرين صفحه پاسپورت كه مهـر ورود و خـروج در آن درج شـده بـا ذكـر مبلـغ پرداخـت شـده توسـط          (

 رسيد اخذ ويزا  -8رسيد حق ثبت نام   -7) متقاضي

هاي حق ثبت نام و درخواست  ،  هزينه روز وقت نياز دارند45هاي دريافتي خود حداقل  نظربه اينكه اكثر سفارتخانه ها جهت بررسي تقاضا  : توجـه 

زمان فوق  باشد كه متقاضي با رعايت مدت در همايش هاي بين المللي خارج از كشور، در صورتي از سوي دانشگاه قابل پرداخت ميبراي شركت اخذ ويزا 

مبني بر عدم صدور ويزا از سوي سفارت جهت  لبديهي است ارائه مدارك مستد .الذكربه سفارت مراجعه و سفارت مورد نظر با صدور ويزا موافقت ننمايد

خت هزينه ثبت نام نمايد و لذا ضروري است متقاضي پس از گرفتن ويزا اقدام به پردا. الزامي ميباشد) دالر و اخذ ويزا 700حق ثبت نام تا سقف (پرداخت 

 هيأتتكميل فرمهاي شركت در كنفرانسهاي خارج از كشور توسط اعضاي محترم . االمكان  هزينه حق ثبت نام در محل كنفرانس پرداخت شود  حتي

رهايي كه به سختي اقدام به صدور در اين ارتباط كشو. روز قبل از شروع تاريخ كنفرانس الزامي ميباشد  50علمي و طي مراحل قانوني و با رعايت حداقل 

 :مي نمايند به شرح زير اعالم ميگردد  ويزا

 چك       -7پرتقال           -6انگلستان         -5اسكاتلند        -4اسپانيا           -3اتريش       -2آمريكا        -1          

 فرانسه -14      برزيل     -13كانادا             -12          مصر     -11       سوئيس   -10    سوئد     -9       چين     -8          
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 خارج از كشورعلمي هاي  همايشفرم درخواست شركت اعضاي هيات علمي در 
 

 :دانشكده:                                                  نام و نام خانوادگي شركت كننده

 :)الزامي است( آدرس پست الكترونيكي                                  :                                        مرتبه علمي

        :مقصد كشور        :نوع استخدام 

   :همايشعنوان  

 :مسير حركت

                پوستر          شفاهي    :  بار          چندمين بار         نحوه ارائه  براي اولين  شركت در همايش بين المللي

 

 
 

 پيش بيني بهاي بليط .1
 بليط معادل ريالي بليط مبلغ ارزي

   

 
 

 حق ثبت نام  .2

 

 حق ثبت نام يمعادل ريال حق ثبت نام مبلغ ارزي

   

 
به (مورد قرارداد با خارج از دانشگاه  طرحهاي مصوب جاري ياچه مايليد تمام يا بخشي از هزينه ها از محل چنان .3

و يا ساير منابع تأمين گردد، لطفاً مشخصات طرح و يا منبع مورد نظر را مرقوم ) شرط وجود اعتبار و پيش بيني قبلي

ا خارج از بديهي است در صورت استفاده از اعتبارات منابعي غير از پژوهانه و طرح هاي مورد قرارداد ب. فرماييد 

 .ارائه موافقت كتبي مسئول مربوطه الزامي  است  ،....)نظير اعتبارات قطبهاي علمي و ( دانشگاه

 

از تاريخ آخرين حضور متقاضي در ( علمي هيأتآيين نامه ارتقاء اعضاي  9-2الي  1-2امتياز از مواد  5داشتن حداقل  :توجه

و يا ) 3-2ماده (پژوهشي  _هاي علمي   مجله امتياز آن از مقاالت چاپ شده در  2كه حداقل ) كنفرانسهاي علمي بين المللي
از تاريخ آخرين حضور متقاضي در كنفرانسهاي (، باشد) 9-2ماده (گزارشهاي علمي طرحهاي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه 

 .است الزامي )  علمي بين المللي

 

 :با مدارك زير به دانشكده تحويل فرمائيدلطفاً فرم تكميل شده را همراه 
 علمي  همايش/ دوره / دعوتنامه شركت در كنفرانس  .1

 نامه پذيرش مقاله يا پوستر .2

  فرم حق ثبت نام .3

 يك نسخه از اصل مقاله  .4

 

 

 

 

 .گردد مركز  تكميل مي/پژوهشكده/اين فرم توسط دانشكده

 دانشگاه همكاريهاي علمي بين المللي دفتر 

 84156-83111 دانشگاه صنعتي اصفهان، كد پستي 

 

موريت از طريق معاون پژوهش و أارش مخواهشمنداست حداكثر يك ماه پس از بازگشت نسبت به تسويه حساب و ارائه گز

 .دانشگاه اقدام فرمائيد شكده به معاونت پژوهش و فناوريدان فناوري
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 معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه
 

 

 

 

 مربوط به، )خارج از كشور( المللي بين  - علمي  درخواست شركت در همايش احتراماً و با سالم، به پيوست

كه قصد .................................. علمي واحد هيأتعضو محترم  ........................................................................   خانم/آقاي

 شركت در

در كشور  ............................................................................................................................................................................... 

..............................................  

 ......................شمسي مصادف با .........................ميالدي، لغايت  .........................شمسي مصادف با  ......................ز تاريخ ا

پذيرش قطعي  فتوكپي دعوتنامه شركت در كنفرانس، نامه درضمن .شود دارند، ارسال مي را .............  مدت ميالدي،  به

 . باشد جهت استحضار پيوست مي مقاله، فرم حق ثبت نام و يك نسخه از اصل مقاله

 :باشد  أييد واحد ميالذكر موارد زير مورد ت همچنين در رابطه با همايش فوق

 .باشد نمي �باشد مي�اعتبار علمي همايش مورد تأييد  -1

 .شود نمي � شود مي � المللي برگزار همايش مورد نظر در سطح بين -2

 .شود نمي  �شود مي  �مقاالت همايش داوري -3

 .نيست  �است �مقاله ارائه شده مبتني بر تحقيقات اصيل علمي  -4

 .ندارد  �دارد �موضوع همايش با فعاليت و تخصص متقاضي ارتباط مستقيــم  -5

 .ندارد �دارد  �متقاضي آشنايي كافي به زبان مورد استفاده در همايش  -6

 .نشده است �شده است  �وابستگي سازماني به دانشگاه صنعتي اصفهان در مقاله ذكر  -7

 .نيست �است  �يا مورد قرارداد با خارج از دانشگاه مقاله مبتني بر طرحهاي تحقيقاتي مصوب  -8

 .نشده است �شده است �مثبت است در قسمت قدرداني، اين مورد ذكر  8در صورتيكه جواب بند  -9

 .نشده است �شده است �داخلي يا خارج از كشور توسط نويسندگان مقاله ارائههمايش مقاله مورد نظر قبالً در  -10

 : � امتيازات -11

 امتيــاز                         پژوهشي                                                                 _ مقاالت علمي  -الف

 امتيــاز                                  گزارشهاي علمي طرحهاي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه        -ب

   امتيــاز                                 ديگر موارد                                                                                  -ج

                                                                                                                                                

 جمع امتيازات

                                                                                                                                                                 

 امضاء معاون پژوهش و فناوري واحد
 

 .حد بررسي و مورد تأييد قرار گرفتوا الذكر در شوراي پژوهش و فناورياست به همراه مستندات فوقدرخواين 
 

  

 

 

 
آيين نامه ارتقاء اعضاي  9-2الي  1-2امتياز از مواد  5داشتن حداقل المللي خارج از كشور بين _براي شركت در همايش علمي  ����

 امتياز آن از مقاالت چاپ شده در  2كه حداقل  ) از تاريخ آخرين حضور متقاضي در كنفرانسهاي علمي بين المللي( علمي هيأت
 الزاميباشد،  ) 9-2ماده (مورد قرارداد با خارج از دانشگاه   ويا گزارشهاي علمي طرحهاي) 3-2ماده (پژوهشي  _هاي علمي   مجله
 .است

 .......................     : شماره 

 .........................   : تاريخ

 ........................  :پيوست

 امضاء رئيس واحد

 فرم شماره
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