
هاي علمي و جلسات انجمن و هاشركت اعضاء هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا در همايش 1نامه اجرائي اصالحي شماره آئين

 تخصصي داخل كشور 

سمپوزيوم و نظاير آن به خاطر  ،، همايشنامه به جاي استفاده از عناوين مختلف سمينار، کنگره، کنفرانسدر اين آئين -1ماده 

 شود.سهولت از عنوان همايش استفاده مي

 

نامه تواند مطابق مقررات از تسهيالت ريالي اين آئينهر عضو هيأت علمي که در همايشي شرکت و مقاله ارائه نمايد مي -2ماده 

 استفاده نمايد.

 

نتام،  ت برگزار کننده همايش تقبل نشده باشد شامل هزينه ثبتت هاي قابل پرداخت مشروط بر آنكه از طرف تشكيالهزينه -3ماده 

 باشد.هزينه مأموريت و هزينه رفت و برگشت به شرح ذيل مي

هزينه مأموريت با فوق العاده به تعداد روزهاي همايش بعالوه يک روز قبل و بعتد از کنفترانس مطتابق مقتررات اداري و متالي       الف:

 دانشگاه پرداخت مي گردد.

 نام با ارائه اسناد مالي معتبر پرداخت مي گردد.نه ثبتهزي ب:

 باشد.هزينه بليط رفت و برگشت از همدان تا مكان همايش و بدون ارائه اسناد مثبته، به شرح جدول ذيل قابل پرداخت مي ج:

 

 

 ردیف
 نام استان

 )محل همایش(

 کل مبلغ قابل پرداخت

 )به ریال(

 
 ردیف

 نام استان

 )محل همایش(

 مبلغ قابل پرداختکل 

 )به ریال(

 هزينه آژانس کرمانشاه 1
هزينه رفت و برگشت با  آذربايجان شرقي 11 

 هواپيما

 هزينه آژانس زنجان 2
هزينه رفت و برگشت با  مازندران 11 

 هواپيما

 هزينه آژانس مرکزي 3
هزينه رفت و برگشت با  گلستان 11 

 هواپيما

 هزينه آژانس ايالم 4
هزينه رفت و برگشت با  آذربايجان غربي 11 

 هواپيما

 هزينه آژانس سمنان 5
هزينه رفت و برگشت با  خوزستان 22 

 هواپيما

 هزينه آژانس قم 1
هزينه رفت و برگشت با  اردبيل 21 

 هواپيما

 هزينه آژانس لرستان 1
هزينه رفت و برگشت با  خراسان شمالي 22 

 هواپيما

 هزينه آژانس کردستان 1
هزينه رفت و برگشت با  خراسان جنوبي 23 

 هواپيما

 هزينه آژانس قزوين 1
هزينه رفت و برگشت با  خراسان رضوي 24 

 هواپيما

 هزينه آژانس گيالن 12
هزينه رفت و برگشت با  يزد 25 

 هواپيما

 تهران 11
هزينه رفت و برگشت با 

 هواپيما

هزينه رفت و برگشت با  کرمان 21 

 هواپيما



 البرز 12
هزينه رفت و برگشت با 

 هواپيما

هزينه رفت و برگشت با  فارس 21 

 هواپيما

 اصفهان 13
هزينه رفت و برگشت با 

 هواپيما

هزينه رفت و برگشت با  بوشهر 21 

 هواپيما

14 
چهارمحال و 

 بختياري

هزينه رفت و برگشت با 

 هواپيما

هزينه رفت و برگشت با  هرمزگان 21 

 هواپيما

15 
کهكيلويه و بوير 

 احمد

هزينه رفت و برگشت با 

 هواپيما

سيستان و  32 

 بلوچستان

هزينه رفت و برگشت با 

 هواپيما

 

هزينه آژانس بدون توقف است که از مراجع مربوطه استعالم خواهد شد و مالک پرداخت مي  11تا  1هاي براي رديف تبصره:

 باشد.

 گردد.هر گونه هزينه ديگري عالوه بر مورد قيد شده در بندهاي اين ماده قابل قبول نبوده و مبالغ متعلق به آن پرداخت نمي د:

 

شرکت عضو هيأت علمي بايستي با موافقت کتبي مدير گروه و رئيس دانشكده مربوطه باشد. موافقت کتبي در قالب  -4ماده 

ط دانشكده تكميل و جهت بررسي و صدور برگه مأموريت به حوزه معاونت پژوهش و کاربرگ شرکت در همايشهاي داخلي توس

 .گرددفناوري دانشگاه ارسال مي

نامه رسمي يا نامه رسمي پذيرش مقاله و نظير آن به همراه درخواست همايش از قبيل دعوت دعوت به دهندهاسناد نشان: 1تبصره

روز کاري قبل از تاريخ شروع همايش به حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه  3بايستي حداقل کتبي عضو هيأت علمي مي

 استفاده نمايد.نامه آئينعلمي نمي تواند از تسهيالت اين  هيأت، در غير اينصورت عضو ارسال گردد

روز  3علمي مبني بر شرکت ايشان در همايش هاي داخل کشور کمتر از  هيأتدر صورتي که درخواست و مدارک عضو  :2تبصره

موريت بدون أعلمي م هيأتکاري قبل از تاريخ شروع همايش به حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال گردد، براي عضو 

 اين آئين نامه، تنها از محل گرنت خود هزينه  نمايند. 3توانند ديگر هزينه ها را مطابق ماده ر مي گردد و ايشان ميفوق العاده صاد

 

به همراه نام « سينا، نام گروه و يا نام دانشكدههمدان، دانشگاه بوعلي» در مقاله ارائه شده در همايش الزم است عبارت  -5ماده 

 در صفحه اول قيد شده باشد.  نويسنده يا نويسندگان مقاله

 

 نامه مورد استفاده قرار گيرد.تواند يكبار و توسط يک نفر از نويسندگان جهت استفاده از اين آئينهر مقاله فقط مي -1ماده 

چنانچه مقاله کامل ارائه شده بر اساس طرحهاي تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه، و يا طرحهاي مورد قرارداد  تبصره:

 ها اشاره شده باشد.( به اين موضوعAcknowledgmentخارج از دانشگاه باشد بايستي در بخش سپاسگزاري )

 

هاي تواند در همايشبار در سال با ارائه مقاله مي 2هر عضوهيأت علمي مولف مسئول يا همكار نويسنده مقاله حداکثر  -1ماده 

 نامه استفاده نمايد.داخلي شرکت نموده و از امتيارات اين آئين

 

چنانچه عضو هيأت علمي بخواهد عالوه بر موارد قيد شده در باال در همايشي شرکت نمايد، موظف به اخذ مأموريت بدون  -1ماده 

 گونه مخارجي نخواهد بود.دار هيچباشد. در چنين مواردي دانشگاه عهدهمي العاده از طريق دانشكده مربوطهفوق

 



تحريريه  هيأتها و يا عضو هاي علمي، يا فرهنگستانعضو يكي از انجمناعضاي هيأت علمي دانشگاه در صورتي که  -1ماده 

است انجمن، يا در سطح کشور بوده و بر حسب دعوت در جلسات آنان شرکت نمايند، مطابق درخو (ISC)مجالت معتبر علمي 

العاده و هزينه اياب و ذهاب تحريريه مربوطه و به تشخيص حوزه پژوهش و فناوري به وي مأموريت با فوق فرهنگستان و يا هيأت

شوند بدون در نظر ها جهت بررسي مقاالت دعوت ميهاي علمي همايشگيرد. همچنين کساني که به عنوان اعضاء کميتهتعلق مي

 باشند.گرفتن تعداد دفعات شرکت ايشان مشمول اين ماده مي

خت حق جلسه به شرکت کنندگان در آن انجمن و يا العاده در اين ماده مشروط به عدم پرداصدور ماموريت با فوق تبصره:

 تحريريه توسط برگزارکنندگان مي باشد. در غير اينصورت ماموريت بدون فوق العاده صادر مي گردد. هيأتفرهنگستان و يا 

 

ي و هاي آموزشها وکارگاهعلمي که قصد سفر در هر يک از سفرهاي علمي داخل کشور )اعم از همايش هيأتعضو  -12ماده 

سينا داشته باشد، پژوهشي( از محل اعتبارات پژوهشي و يا از محل گرنت را در اولين بار از دوره خدمتي خود در دانشگاه بوعلي

تواند در اين گونه سفرها علمي جهت ارائه مقاله علمي و يا پوستر علمي شرکت بدون شرط ارائه مقاله به حوزه پژوهشي دانشگاه مي

هاي مذکور و استفاده از اعتبارات مربوطه براي اين مندي از مزاياي آئين نامهبعدي شرط استفاده و بهره نمايد ولي در دفعات

عنوان مولف مسئول مكاتبات( قبل از سفر به حوزه معاونت پژوهش هترويجي )ب-سفرها، تنها مشروط بر ارائه حداقل يک مقاله علمي

 باشد.هر سفر علمي ميو فناوري دانشگاه، براي هر بار شرکت وي در 

 باشد.اين آئين نامه نمي 9علمي استفاده کننده از ماده  هيأتاين ماده مشمول عضو  تبصره:

 

علمي مجاز نمي باشد از وسيله نقيله تحت اختيار دانشگاه جهت شرکت و عزيمت به محل همايش استفاده  هيأتعضو  -11ماده 

 نمايد.

 

نامه منوط به درخواست کتبي عضو هيأت علمي ذينفع پس از مراجعت خطاب به آيين کليه پرداختهاي موضوع اين -12ماده 

 هاي زير را به همراه داشته باشد: حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه است. اين درخواست بايستي پيوست

 يک نسخه از مقاالت ارائه شده  -الف

 نسخه برگشتي  تكميل شده برگ مأموريت -ب

 اد مالي بر اساس ليست ارائه شده از سوي عامل مالي حوزه پژوهش و فناوريمدارک و اسن-د

 گردد.عمل مي ي دانشگاهدر صورت عدم تأمين اعتبارات مورد نياز در هر سال براساس مصوبات شورا تبصره:

 

شي دانشگاه مجدداً در شوراي پژوه 882و  821شوراي دانشگاه و مصوبات جلسات  11/11/48نامه پيرو آئين نامه مورخ اين آئين

شوراي  14/4/44شوراي پژوهشي دانشگاه مورد بازنگري و اصالح قرار گرفت و در جلسه مورخ  28/1/44مورخ  864جلسه 

شوراي دانشگاه  12/2/91نامه نيز در جلسه مورخ اين آيين 3تبصره تائيد که ماده  1ماده و  12دانشگاه با اعمال اصالحات در 

 باشد. اعمال هرگونه تغييرات در آن منوط به نظر شوراي دانشگاه است.االجرا ميرسيد که از تاريخ  تصويب الزماصالح و به تصويب 

 

 

 

 

 



 مصوبات پژوهشی متفرقه شورای پژوهشی و شورای دانشگاه
 

کارشناسان دانشگاه که درخواست شرکت در کنفرانسهاي داخل کشور جهت ارائه مقاله را داشته باشند -1

ترويجي )خارج از پايان نامه( در سال بعنوان مولف مسئول مكاتبه  -بر اينكه حداقل يک مقاله علميمشروط 

داشته باشند، مي توانند مطابق با آيين نامه کنفرانسهاي داخل کشور اعضاي هيأت علمي، همانند اعضا هيات 

هاي خارج از کشور جهت ارائه علمي از مزاياي مربوطه استفاده نمايند و چنانچه درخواست شرکت در کنفرانس

پژوهشي )خارج از پايان نامه( بعنوان مولف  -مقاله علمي را داشته باشند مشروط بر اينكه حداقل يک مقاله علمي

مسئول مقاله در سال داشته باشند، مي توانند مطابق با آيين نامه کنفرانسهاي خارج از کشور اعضاي هيأت 

شورای پژوهشی  1/1/11مورخ  411)مصوب جلسه . مزاياي مربوطه استفاده نمايندعلمي، همانند اعضا هيات علمي از 

 شورای دانشگاه 32/1/11و  11/1/11دانشگاه و مصوب جلسه مورخ 

 

عضو هيات علمي که قصد شرکت در هر يک از سفرهاي علمي داخل کشور )اعم از همايش هتا وکارگاههتاي    -2

شي و يا از محل پژوهانته را در اولتين بتار از دوره ختدمتي ختود در      آموزشي و پژوهشي( از محل اعتبارات پژوه

دانشگاه بوعلي سينا داشته باشد، بدون شرط ارائه مقاله به حوزه پژوهشي دانشگاه مي تواند در اين گونه ستفرها  

امته  علمي جهت ارائه مقاله علمي و يا پوستر علمي شرکت نمايد. شرط استفاده و بهره مندي از مزايتاي آيتين ن  

مشروط بتر ارائته حتداقل يتک      هاي مذکور و استفاده از اعتبارات مربوطه براي اين سفرها در دفعات بعدي، تنها

بار شترکت در ستفرهاي اشتاره شتده      3ترويجي چاپ شده )بعنوان مولف مسئول مكاتبات( به ازاي -مقاله علمي

 شورای دانشگاه( 32/1/11وب جلسه مورخ )مص قبل از سفر به حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مي باشد.

 

شرکت اعضاي هيات علمي دانشگاه در هيات تحريريه و داوري مجالت علمي ساير دانشگاهها  مقرر گرديد »-3

 29/2/92مورخ565مصوبه«استفاده از وسيله نقليه دولتي انجام گيرد بصورت ماموريت بدون فوق العاده و بدون

 شوراي دانشگاه6/3/92مورخ154شوراي پژوهشي دانشگاه و 

 


