بسمه تعالي

دانشگاه صنعتي شريف
معاونت پژوهش و فناوری

شیوه نامه پرداخت هزينه تعامالت علمي اعضای هیأت علمي دانشگاه در سال 9317
ذيل مصوبه هیأت امناء دانشگاه مورخ 9311/3/5

در راستای گسترش تعامالت بین المللی و با هدف عرضه توانمندی های علمی پژوهشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه و
امکان آشنایی و ایجاد ارتباط سازنده با محققین و اساتید برجسته بین المللی به منظور بهره گیری از دانش روز دنیا،
مقررات زیر در اجرای دستورالعمل مصوب هیات امناء دانشگاه مورخ  4331/3/5با نظر کمیسیون مسافرتهای
دانشگاه تدوین گردیده است.
 -4بر اساس مصوبه هیات امناء دانشگاه مورخ  4331/3/5هزینه تعامالت علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه در چارچوب
مبالغ تعیین شده در جدول ( )4و در مجموع تا سقف پرداختی  438میلیون ریال در سال قابل هزینه میباشد.
جدول( - )4میزان سقف هزینه های تعامالت علمی
میزان هزينه
رديف

موضوع

4

هزینه شرکت در همایشهای معتبر خارج از کشور

تا سقف 32

2

هزینه ثبت نام در همایشهای معتبر خارج از کشور

تا سقف 33/8

تا سقف 888

3

ثبت نام و شرکت در همایشهای معتبر داخل کشور

تا سقف 43/8

____________

1

حق عضویت در انجمنهای علمی داخلی و خارجی

تا سقف 43/8

تا سقف 388

5

هزینه چاپ مقاالت در مجالت معتبر و موارد مشابه

تا سقف 22/1

____________

مجموع هزینه های تعامالت علمی

میلیون ريال

دالر امريکا
____________

تا سقف 438
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 -2هزینه شرکت در همایشهای خارج از کشور سالی یک باار در واورت کسار شارایک شارکت در همایشاهای
خارجی تا سقف  32میلیون ریال بسته به محل برگزاری همایش در چارچوب سقف های ذکر شده در جدول ()2
پرداخت خواهد شد.
جدول ( - )2میزان سقف هزینه سفر به کشورهای مختلف
گروه

محدوده کشورها

کشورها

هزينه سفر
(میلیون ريال)

یک

کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس ،کشورهای آسیای میانه و هندوستان

13

دو

کشورهای اروپایی و کشورهای خاور دور

33

سه

کشورهای ژاپن ،کره جنوبی وکشورهای واقع درقاره آمریکا ،آفریقا و استرالیا

32

 -3شرایک استفاده از تسهیالت سفر بر اساس نرخ اعتبارات مذکور در جدول (: )2
الف – عضو هیئت علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه باشد.
ب -ارائه حداقل یک مقاله (نویسنده اول مقاله) و یا دو مقاله (نویسنده دوم به بعد) در مجله معتبر بین المللی پس از
آخرین سفر الزامی است.
ج -حداقل شاخص عملکرد فرد در سال قبل از آن بیش از  28باشد .اساتید دارای کمتر از سه سال سابقه کار که
تاکنون از اعتبار تسهیالت سفر استفاده نکردهاند از این بند مستثنی هستند.
تبصره :افراد با شاخص عملکرد (سه ساله) بیش از  15می توانند هر ساله از تسهیالت سفر استفاده نموده در حالیکه
افراد با شاخص عملکرد بیشتر از  28و کمتر از  15هر دو سال یکبار می توانند از تسهیالت سفر استفاده نمایند
د – شخصاً در همایش شرکت نموده و مقاله را ارائه نماید .تسویه حساب منوط به ارائه اسناد شرکت در همایش (و
تنها در قبال ارائه مستندات بلیک رفت و برگشت متقاضی وتصویر وفحه گذرنامه حاوی مهر ورود و خروج در
محدوده زمانی همایش) میسر خواهد بود .در وورتی که به دالیلی نظیر عدم ودور روادید ،شرکت در همایش
امکانپذیر نگردد؛ باید مستندات دال بر ارائه تقاضای روادید و عدم دریافت آن به معاونت پژوهشی ارائه گردد.
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تبصره :دروورتی که فرد موفق به اخذ روادید کشورهایی که مستلزم سفر به کشور ثالث می باشند نشود هزینه بلیک
فرد به کشور ثالث تا سقف  28میلیون ریال با ارائه اسناد مثبته قابل هزینه می باشد.
ه – همایش موردنظر باید به تشخیص شورای پژوهشی دانشکده مربوطه و نیز کمیته مسافرتها در معاونت پژوهش
وفناوری دانشگاه از اعتبار و کیفیت علمی باال برخوردار باشد (مانند همایشهایی که توسک انجمنهای معتبر بین-
المللی برگزار میگردند).
 -1هزینه ثبتنام در همایشهای خارج از کشور تا سقف مذکور در جدول ( )4به شرط شرکت و ارائه مقاله بوسیله
عضو هیأت علمی پرداخت شده و دروورتی که فرد موفق به سفر نگردید و مقاله توسک دانشجو و یا فرد دیگری
ارائه گردید با ارائه اسناد مثبته تا سقف  25میلیون ریال قابل هزینه می باشد.
 -5هزینه ثبت نام و شرکت در همایشهای علمی داخل کشور به شرط ارائه شفاهی مقاله بوسیله عضو هیئت علمی ،تا
سقف  43/8میلیون ریال شامل "هزینه ثبتنام" تا سقف  8میلیون ریال و مابقی جهت "هزینه سفر و اقامت"
(منحصراً جهت شرکت در همایشهای خارج از تهران) در قبال ارائه اسناد مثبته قابل پرداخت است .در وورتیکه
ثبتنام کنفرانس بنام دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام گیرد حداکثر تا سقف  1میلیون ریال قابل هزینه خواهد
بود.
" -3هزینه حق عضویت در انجمنهای معتبر بینالمللی" تا سقف  43/8میلیون ریال پرداخت شده وشامل مبالغ اضافی
برای مواردی نظیر خرید و یا حق اشتراک مجالت نخواهد بود.
" -7حق چاپ وفحات اضافی" تا سقف  22/1میلیون ریال در موارد خاص و فقک برای مجالت دارای ضریر تأثیر
باال که به تشخیص معاونت پژوهشی دانشگاه ،چاپ مقاله در آنها موجر افزایش اعتبار دانشگاه می شود قابل
پرداخت است .
 -8پرداخت هزینههای فوق منوط به تخصیص اعتبارات الزم از سوی دانشگاه خواهد بود.

