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 هاي اعضاي هيأت علمي به خارج از كشور در تابستاننامه مأموريتئينآ

 

 مقدمه

المللي دانشگاه، تبادل اطالعات و بروز شدن اطالعات، استفاده بهينه از اوقات فراغـت تابسـتان بـراي اعضـاي     بين به منظور تقويت روابط

نامـه تـدوين   ات اعضاي هيأت علمي با خـارج از دانشـگاه ايـن آئـين    دار كردن ارتباطمند كردن و هدفهيأت علمي و نيز به منظور قانون

 .شده است

 

 اهداف

 المللي دانشگاهتقويت ارتباطات بين -1

 كسب اطالعات بروز و تبادل نظر با متخصصين فعال در خارج از كشور -2

 الملليهمكاريهاي متقابل بين -3

 رهاي آن به مجامع علمي خارج از كشوشناساندن دانشگاه و پتانسيل -4

 دستيابي به منابع علمي، تجهيزات آزمايشگاهي و امكانات تحقيقاتي -5

 هاي تحصيالت تكميليتعريف و اجراي پروژههاي تحقيقاتي، هاي جديد براي انجام طرحگرفتن ايده -6

 

 نامهآئين اين ضوابط و مراحل استفاده از

ز كشور براي همكاريهاي تحقيقاتي و يا تبـادل نظـر   خارج ا) دانشگاهي يا تحقيقاتي(معتبر از يك مركز علمي نامه اخذ دعوت -1

 براي مدت معين در طول تابستان

 ارائه فرم درخواست توسط عضو هيأت علمي همراه با پيشنهاديه فعاليت مورد نطر در خارج از كشور -2

 دانشگاه يبستان و ارسال آن به معاون پژوهش و فناورموافقت رئيس دانشكده با مأموريت عضو هيأت علمي در طول تا -3

 دانشگاه با درخواست متقاضي موافقت معاون پژوهش و فناوري -4

 هاي تحصيالت تكميليهاي آموزشي و نيز سرپرستي پروژهعدم تداخل سفر عضو هيأت علمي با فعاليت -5

 ارائه گزارش سفر، كپي مقاالت و گزارشات علمي احتمالي تدوين شده در طول مدت مأموريت -6

 

 امكانات و تسهيالت

مدت زمـان بعـد از پايـان تـرم و تحويـل و نهـايي كـردن        (تابستان هيأت علمي متقاضي گذراندن بخشي يا تمام اوقات  اعضاي -1

باقي مدت در مأموريـت  توانند پس از استفاده از مرخصي ساالنه، مي) روز مانده به شروع كالسها 15نمرات دروس تا حداقل 

 .العاده استفاده نمايندرا از مأموريت بدون فوق

تي نظيـر  توانـد از اعتبـارا  پرداخت بليط هواپيما، هزينه اخذ ويزا و ارز روزانه بر عهده دانشگاه نبوده ولي عضو هيأت علمي مـي  -2

هاي تحقيقاتي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه طبق ضـوابط و  ميليون ريال و يا طرح پنجاهتا سقف  اعتبار ويژه پژوهشي خود

 .مقررات استفاده نمايد

تواند براي شركت در كنفرانس و يا مأموريت به خارج از ميهر عضو هيأت علمي در سال از بودجه پژوهانه فقط يكبار  :1تبصره 

 .كشور در تابستان استفاده نمايد

أييـد  نامه استفاده نمايد كه گزارش سفر قبل ايشان مورد تتواند از آئينعضو هيأت علمي در سالهاي آتي در صورتي مي: 2تبصره 

 .مراجع ذيربط در دانشگاه قرار گيرد

 .بازنگري و به تصويب رسيدهيأت رئيسه دانشگاه  1/2/1393 هه در جلسه مورخمنااين آيين
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 در تابستان خارج از كشوراستفاده از مأموريت به فرم درخواست 

 
 

 :دانشكده     :                                             نام و نام خانوادگي شركت كننده

 ):الزامي است(آدرس ايميل         :نوع استخدام:                  مرتبه علمي

 :مركز مقصد/ نام دانشگاه             :شور مقصدك

 :مسير حركت

 چندمين بار                           بار  براي اولين                  كوتاه مدت مأموريت پژوهشياستفاده از 

 

 

 پيش بيني بهاي بليط
 معادل ريالي بليط مبلغ ارزي بليط

   

 

 
 

 :لطفاً فرم تكميل شده را همراه با مدارك زير به دانشكده تحويل فرمائيد
 دعوتنامه  .1

 يك نسخه از برنامه تحقيقاتي خود در طول دوره مأموريت .2

وجود اعتبار و  به شرط(ها از محل طرحهاي مورد قرارداد با خارج از دانشگاه چنانچه مايليد بخشي از هزينه .3

 .، لطفاً مشخصات طرح را مرقوم فرمائيدشودمين أت) بيني قبليپيش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارج از دانشگاههاي مورد قرارداد با خامتياز از گزارشهاي علمي طرح 5و يا داشتن  ISIپژوهشي معتبر  –داشتن حداقل يك مقاله علمي : ����
 .در دو سال اخير الزامي است) نامه ارتقاءآئين 8بند  3 ماده( 
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 معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه
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 امضاء معاون پژوهش و فناوري واحد
 

 

  

 

 

 الملليهاي علمي بينرئيس محترم دفتر همكاري
 .باشدموارد جهت بررسي و اقدام مناسب مورد تأييد مي

 امضاء معاون پژوهش و فناوري دانشگاه        

  

 امضاء رئيس واحد

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