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 به منظور ارتقا سطح كيفي پژوهش و آموزش و گسترش فعاليتها علمي بينالمللي با ساير كشورها و دستيابي بوه
آخرين پديدهها علمي  ،اعضا هيات علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ميتواننود بوا شورايط و ضووابط منودر در ايون
آييننامه در گردهماييها علمي بينالمللي خار از كشور شركت نمايند .
ماده  - 0شرايط عمومي گردهمايي ( سمينار  /كنفرانس )
 - 0ارائه اطوعاتي درباره گردهمايي ( سمينار  /كنفرانس ) به دفتر همكاريها علمي و بينالمللوي دانشوگاه  .ايون اطوعوات
ميتواند درباره سطح گردهمايي ( جهاني  /منطقها ) شهرت و اعتبار  ،سابقه برگزار  ،نحوه پذيرش مقاالت ( بوا داور يوا
بدون داور ) باشد .
 - 2مقاله مورد نظر قبوً در هيچ گردهمايي علمي بينالمللي خار از كشور توسط نويسنده يا نويسندگان مقاله ارائوه نشوده
باشد .
 - 3تصريح نام و نشاني دانشگاه  /مراكز ذيربط يا وزارت فرهنگ و آموزش عالي الزامي است .
ماده  - 2شرايط شركت كنندگان
 - 0آشنايي كافي به زبان گردهمايي علمي مورد تقاضا
 - 2ارتباط موضو تقاضا با مسئوليت  ،فعاليت و تخصص متقاضي
 - 3داشتن دعوتنامه معتبر بر پذيرش مقاله و ارائه آن
 - 6ارائه كارنامك علمي ( ) .C.V
 - 5متقاضي در صورت پذيرش و ارائه مقاله ميتواند حداكثر دوبار در سوال در گردهمواييهوا علموي بوينالمللوي شوركت
نمايد.
تبصره  - 0استاداني كه در زمينهها آموزشي و پژوهشي از جمله تدريس در دورهها تحصيوت تكميلوي  ،انعقواد قورارداد
تحقيقاتي با دستگاهها اجرايي يا بخش خصوصي  ،تاليف يا ترجمه كتاب و  ...فعاليت داشته باشند در اولويتاند .
تبصره  - 2دانشجويان دوره دكتر به شرط رعايت كليه مفاد مندر در اين آئيننامه نيوز مويتواننود بنابوه نظور و موافقوت
دانشگاه  /مراكز ذيربط از مزايا آن بهرهمند شوند .
ماده  - 3مراحل اجرائي
 - 0عضو هيات علمي درخواست خود را با رعايت مفاد فوق به هموراه مودارك ( پرسشونامه شوركت در گردهموايي علموي
بينالمللي ) پس از تاييد از طريق دانشگاه  /مركز ذيربط ( حداقل يك ماه قبل از شورو گردهموايي ) بوه دفتور همكاريهوا
علمي و بينالمللي وزارت ارسال ميدارد .
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 - 2دفتر همكاريها علمي بينالمللي وزارت درخواست را بررسي و در صورت تطبيق با ضوابط تعيين شوده اقودامات الزم را
جهت اخذ رواديد انجام ميدهد .
ماده  - 6تامين هزينهها
ارقام ريز با توجه به ميزان اعتبارات پيش بيني شده در دانشگاه  /مركز ذيربط قابل پرداخت است :
 - 0پرداخت حق ثبت نام تا سقف حداكثر  711دالر
تبصره  -چنانچه متقاضي وجه ثبت نام برا شركت در گردهمائي را با تاخير انجام دهد  ،هزينه جريمه و ديركورد بور عهوده
خود متقاضي خواهد بود .
 - 2مبلغ قابل پرداخت برا هزينهها مسافرت شامل عوارض خرو از كشور  ،بليط رفت و برگشت ،هزينوه اقاموت  ،فووق
العاده ماموريت حداكثر مبلغ  6111111ريال ميباشد .
تبصره  :هزينهها حس مورد بنا به پيشنهاد دانشكده و يا دانشگاه در شورا پژوهشوي دانشوگاه و بوا در نظور گورفتن اصول
صرفه جوئي مورد بررسي قرار خواهد گرفت و پس از تاييد معاون پژوهشي دانشگاه تامين خواهد شد .
 - 3تعداد روزها ماموريت براساس تاريخ شرو و خاتمه گردهمايي علمي به عووه  2روز رفت و آمد حساب ميشود .
تبصره  :برا كشورهايي كه جهت اخذ ويزا بايد الزاماً به كشور ديگر مراجعه كرد به جا  2روز رفت و آمود  6روز منظوور
ميشود.
 - 6ميزان ارز روزانه ماموريت حداكثر  051دالر ميباشد كه شامل هزينه هتل  ،غذا و فوقالعاده ماموريت روزانه خواهود بوود
كه پس از تاييد مقام مجاز خر  ،به هزينه گرفته ميشود .
ماده  - 5ساير ضوابط و شرايط
 - 0الزم است گزارش سفر شركت كننده حداكثر سه ماه بعد از انجام سفر براساس پرسشنامه مربوطه به دفتور همكاريهوا
علمي و بينالمللي وزارت ارسال گردد .
 - 2چنانچه متقاضي موفق به انجام دادن ماموريت نشود كليه هزينهها پرداخت شده به و  ،بايد بازپرداخت گردد .
 - 3معاونت پژوهشي دانشگاه  /مركز و يا دفتر همكاريها علمي و بين المللي دانشگاه  /مركز بر حسن اجرا اين آيينناموه
نظارت مينمايد و گزارش ساالنه عملكرد خود را به دفتر همكاريها علمي و بينالمللي وزارت ارسال مينمايد .
اين آييننامه در پنج ماده  ،هفده بند و پنج تبصره در تاريخ  0377/6/8به تاييد شورا همكاريها علمي بينالمللوي رسويد
و پس از امضاء وزير فرهنگ و آموزش عالي از تاريخ تصوي قابل اجراست .
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