
صفحه1 

  

  نامه شركت اعضاء هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا آئين

  در كارگاههاي مختلف آموزشي و پژوهشي داخل كشور

  

 حداکثر مبلغ ریالی متعلقه به اعضاء هیأت علمی بابت شرکت در کارگاههای مختلف آموزشی -1ماده 
  .باشد  ریال می000/400العاده مأموریت مبلغ  و پژوهشی به غیر از فوق

حداکثر مبلغ ریالی متعلقه به اعضاء هیأت علمی بابت شرکت در کارگاههـای مختلـف                -1اده  م  ٭٭
  .باشد  ریال می000/800العاده مأموریت مبلغ  آموزشی و پژوهشی به غیر از فوق

  
العاده   روز مأموریت با فوق3 برای افراد شرکت کننده براساس تاریخ برگزاری کارگاه حداکثر -2ماده 

  .ددگر صادر می
  

 هر عضو هیأت علمی با موافقت مدیر گروه و ریاست دانشکده مربوطه حداکثر دوبار در سال -3ماده 
  .تواند در کارگاههای آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی یا امور آموزشی و پژوهشی شرکت نماید می
  

مأموریت نماید فقط   برای کسانی که بیش از دو بار در یک سال در کارگاهها شرکت می-4ماده 
  .گردد ای نیز پرداخت نمی شود و هزینه العاده صادر می بدون فوق

  
 فرم درخواست شرکت در کارگاه باید حداقل یک هفته قبل از زمان برگزاری به حوزه -5ماده 

  .معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال شود
  
  

 شورای دانـشگاه قابـل      26/1/87رخ   شورای پژوهشی دانشگاه و مو     19/1/87 مورخ   442اصالحیه جلسه     (= ٭٭
  )1/1/87اقدام از 



صفحه2 

  
مراحل قانونی و دریافت گیری کلیه   عضو هیأت علمی موظف است قبل از اعزام نسبت به پی-6ماده 

با ارائه درخواست کتبی ) حداکثر ظرف مدت یک ماه(برگه مأموریت اقدام و بالفاصله پس از بازگشت 
  . به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مراحل قانونی تسویه حساب را انجام دهد

  .های زیر را به همراه داشته باشد  این درخواست بایستی پیوست:تبصره
  ش کتبی در مورد برگزاری کارگاه آموزشی پژوهشی و گواهی شرکت در کارگاهها   گزار- الف
   نسخه برگشتی تکمیل شده برگ مأموریت-ب
   اصل مدارک و اسناد مالی-ج
  

های آن، اصل   حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پس از بررسی درخواست و پیوست- 7ماده 
سویه حساب به حوزه معاونت توسعه مدیریت و امور درخواست و ضمائم مالی را جهت رسیدگی و ت

دهد، وجوه متعلقه به درخواست، پس از تأمین اعتبار از طریق معاونت  پشتیبانی دانشگاه ارجاع می
  .توسعه مدیریت و امور پشتیبانی دانشگاه قابل پرداخت است

  
اه به تصویب رسید و از  شورای دانشگ21/1/85 ماده و یک تبصره در جلسه مورخ 7نامه در  این آیین

  .باشد و اعمال هرگونه تغییرات در آن منوط به نظر شورای دانشگاه است االجرا می  الزم1/1/85تاریخ 
  

 شورای پژوهشی دانشگاه و با تصویب 20/1/86 مورخ 420  این آئین نامه به همراه اصالحیه جلسه ٭
 . قابل اجرا می باشد86شورای دانشگاه برای سال 

  
 شورای پژوهشی دانشگاه و با تصویب 19/1/87 مورخ 442ن آئین نامه به همراه اصالحیه جلسه   ای٭٭

  . نیز قابل اجرا می باشد87 شورای دانشگاه از ابتدای سال 26/1/87جلسه 
  

 

   )1/1/86 شورای پژوهشی دانشگاه قابل اقدام از 20/1/86 مورخ 420اصالحیه جلسه   ( = ٭

 شورای دانـشگاه قابـل      26/1/87 شورای پژوهشی دانشگاه و مورخ       19/1/87 مورخ   442اصالحیه جلسه     (= ٭٭
  )1/1/87اقدام از 


