
هیأت علمی به خارج از کشوراعضاياجرایی سفرهاي علمیۀنامشیوه
)دانشگاه لرستان(

مصوبات پیشین 14/8/92و اصالحیه جلسه شوراي پژوهشی مورخ 3/7/91شوراي پژوهشی مورخ ۀنامه در جلسبا تصویب این آیین
. گرددو یا موازي ابطال می

المللی براي ارائه مقاله به صورت بینهاي دارك و فرم هاي مربوط به شرکت در همایشصورتجلسات گروه، دانشکده، مۀکلی.1
بدیهی است .  معاونت پژوهش و فناوري تحویل شده باشدۀسخنرانی یا پوستر باید حداقل سی روز قبل از شروع همایش به دبیرخان

مربوطه عودت داده ةدون بررسی و عیناً به دانشکددر صورت عدم دریافت مدارك ذکر شده یا ناقص بودن آنها، کلیه موارد ب
. شودمی

. پذیر استبار در سال امکانالمللی خارج از کشور فقط یکهاي بینشرکت در همایش.2
المللی خارج از کشور هاي بینبار در همایشتوانند در طول سال دونفرات برتر گرانت هر دانشکده می) 10(%ده درصد.3

. شرکت کنند
:شودتعیین میزیرحداکثر مبلغ قابل پرداخت بر اساس فرمول.4

)⤬000/000/10Aریال×B)+(000/000/10ریال(

ریال آن از محل گرانت % 50آن از محل اعتبارات پژوهشی و % 000/000/10A⤬(:50ریال( از بخش اول فرمول .4-1
کافی برخوردار نباشد، درصورت درخواست وي در صورتی که عضو هیأت علمی از مقدار گرانت . شودپراخت می

. از گرانت سال بعد ایشان کسر خواهد شدها، هزینهو موافقت شوراي پژوهشی
)یک و نیمA= 5/1(عراق، پاکستان و آسیاي میانه با ضریبخلیج فارس، ةکشورهاي حوز) الف 

)A=2(هند با ضریبگاپور وکشورهاي سوریه، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، مالزي، تایلند، سن)ب
)دو و نیمA= 5/2( ژاپن، کره و چین با ضریبکشورهاي اروپایی، ) ب
)A= 3( هاي آمریکایی و استرالیا با ضریبکشور) ج

شود کھ این ضریب بھ صورت ساالنھ از محل گرانت پراخت می:×B)000/000/10ریال(بخش دوم فرمول . 4-2

این ضریب ١۴/٨/٩٢در جلسھ مورخ . رت لزوم افزایش خواھد یافتدر شورای پژوھشی مطرح و در صو
.تعیین گردید(B=1)یک 

مسافرت، عوارض ۀاخذ ویزا و بیمۀ، هزینهزینۀ ثبت نامبلیط سفر، : عبارتند از4مذکور در بندهاي قابل پرداخت تا سقف هزینه.5
)یتمأمورهتل و حق ۀخروج از کشور، هزین



و دالر 150راي کشورهاي آسیایی مبلغ ، بهاي خارج از کشورهمایشت متقاضیان شرکت در یمأموردرخصوص حق .6
. گرددمیبه نرخ روز محاسبه و به متقاضی پرداخت مأموریتدالر براي هر روز 200کشورهاي اروپایی و آمریکایی مبلغ 

یک روز(تعداد روزهاي کنفرانس، دو روز بهاز کشورهاي خارجهمایشیت شرکت در مأمورتعداد روزهاي ۀبراي محاسب.7
. گرددروز تعیین می7،یتمأمورو سقف تعداد روزهاي شودمیاضافه ) رفت و یک روز برگشت

فقط در صورت ،هاي خارج از کشور استفاده کرده باشندهمایشهیأت علمی که یک بار از تسهیالت شرکت در ياعضا. 8
.توانند از تسهیالت فوق استفاده کنندمجدداً میسفردوۀدر فاصلISCیا ISIه در مجالت چاپ شدامتیاز از مقاالت7کسب 

درصورتی که عضو هیأت ).منظور آن است که این امتیاز را از مقاالتی کسب کنند که تاریخ چاپ آنها پس از سفر اول باشد(
( شده باشد ISCیا ISIز از مقاالت چاپ شده در مجالت امتیا7و کمتر از 4پیشین موفق به کسب بیش از همایشعلمی پس از 

7<x<4( شودپرداخت می4-6هايقابل پرداخت ذکر شده در بندۀهزین، حداکثر) به نسبت از هر دو محل اعتبارات پژوهشی
). و گرانت کسر خواهد شد

مصـوب شـوراي   (ISI-JCR ،ISCدر پایگـاه هـاي   نی مقاله علمی پژوهشی با ذکر وابسـتگی سـازما  چاپ حداقل یک -1تبصره
شـامل مرتبـۀ اول   (در یک سـال منتهـی بـه سـفر الزامـی مـی باشـد       و علمی پژوهشی مورد تأیید وزارتین Scopus، ) راهبري

.)شرکت در همایش هاي خارجی نیز می گردد

توانند در هر هیأت علمی میاعضاي یست وهاي خارج از کشور  نهمایشاول شرکت در ۀشامل مرتبالذکرامتیاز بندي فوق.9
. اول باشندۀزمان پس از استخدام در دانشگاه لرستان متقاضی استفاده از این تسهیالت براي مرتب

رسید عوارض خروج از کشور، هزینۀ ثبت نام، الشه بلیط، گواهی پرداخت (مستندات الزمۀلیۀ کتسویه حساب مستلزم ارائ.10
هایی که مستندات الزم آنها موجود باشد و فقط هزینهبه مدیریت امور پژوهشی است ) . . . ارائه شده وۀمقالاصل ، یتمأمورحکم 

. پس از بررسی و طی روال قانونی قابل پرداخت هستند
. استنرخ روز ارز اعالم شده توسط مبادي رسمی ،هاي ارزيمعادل ریالی در مورد هزینهۀمبناي محاسب.11
در. کندها اعالم نظر میبندي درخواستشوراي پژوهشی دانشگاه در مورد اولویت،ه به محدود بودن اعتبارات مالیبا توج.12

در شرایط یکسان اولویت با کسی است که براي اولین ،مواردي که درخواست چند عضو هیأت علمی یک دانشکده مطرح باشد
. کندبار از این تسهیالت استفاده می

ضیانی که در طول برگزاري کنفرانس با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشگاه زمینه ي ایجاد تفاهم نامه با مراکز به متقا.13
ریال عالوه برمبالغ 000/000/15پژوهشی و دانشگاهی خارجی معتبر را مهیا نمایند به شرط منعقد شدن تفاهم نامه  تا مبلغ 

مأموریت، بلیط، هزینه ثبت نام، فوق العاده، (انت پرداخت خواهد شد مصوب، در قبال اسناد پرداخت نشده سفر از محل گر
...)عوارض خروج و




