بسمه تعالي
شيوه نامه شركت اعضای هيئت علمي دانشگاه قم در همايش های علمي بين المللي
معاونت پژوهشي و فناوري

خارج از كشور

مقدمه
به منظور ارتقاي سطح كيفي سفرهاي علمي ،گسترش فعاليتهاي علمي بين المللي با ساير كشورها و دستيابي به آخرين پديده هاي علمي،
اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه قم مي توانند با شرايط و ضوابط مندرج در اين شيوه نامه در همايشهاي علمي بين المللي خارج از
كشور شركت نمايند.
ماده  -1شرايط عمومي
 -1-1همايش(صرف نظر از عنوان) بايد در سطح بين المللي معتبر باشد .شوراي پژوهشي دانشکده مسئول بررسي اعتبار همايش مي
باشد و ارايه مدارك و مستندات در خصوص سطح همايش (بين المللي /منطقهاي) شهرت و اعتبار ،سابقه برگزاري ،نحوه پذيرش مقاالت
(با داوري يا بدون داوري) به شوراي پژوهشي دانشکده الزامي است.
 -1-2مقاله مورد نظر قبال در هيچ همايش علمي بين المللي خارج از كشور يا مجالت نمايه شده داخلي و خارجي توسط نويسنده يا
نويسندگان مقاله ارائه نشده باشد.
-1-3آدرس دانشگاه قم مطابق با فرمت  University of Qom, Qom, I. R. Iranدر مقاله مورد تقاضا براي شركت در همايش و
مقاالت چاپ شده همايش ذكر شده باشد.

ماده  -2شرايط شركت كنندگان
 -2-1داشتن اعتبار پژوهشي(گرنت) براي تامين هزينه هاي شركت در همايش.
 -2-2ارائه دعوتنامه معتبر از برگزار كنندگان همايش
 -2-3موافقت شوراهاي پژوهشي دانشکده با درخواست شركت در همايش متقاضي
ماده  -3تأمين هزينهها
 – 3-1تمامي هزينه هاي مشخص شده در اين شيوه نامه از محل اعتبار پژوهشي عضو هيئت علمي پرداخت خواهد شد.
 -3-2حق ثبت نام تا سقف حداكثر  22222222ريال پرداخت خواهد شد كه بايد منحصرا" براي ثبت نام ،به هزينه گرفته شود.
تبصره :1چنانچه متقاضي هزينه ثبت نام شركت در همايش را با تأخير انجام دهد ،هزينه جريمه و ديركرد ،بر عهده خود متقاضي
خواهد بود.
تبصره  :2چنانچه متقاضي هزينه ثبت نام را پرداخت كند ،ولي به داليل شخصي از شركت در كنفرانس انصراف دهد ،هزينه ثبت نام به
متقاضي پرداخت نخواهد شد.

تبصره  :3چنانچه متقاضي هزينه ثبت نام را پرداخت كند ،ولي به دليل موجهي ،موفق به شركت در كنفرانس نگردد ،هزينه ثبت نام به
متقاضي پرداخت خواهد شد
 -3-3هزينه رفت و برگشت بصورت جداگانه و با ارائه الشه بليط قابل پرداخت مي باشد.
 -3-4كمک هزينه روزانه سفر بر اساس جدول ذيل قابل پرداخت مي باشد.
1

كشورهاي همسايه ،حوزه خليج فارس و هند

 1022222ريال

2

كشورهاي اروپايي ،آسياي ميانه ،مالزي ،تايلند و شمال آفريقا

 2222222ريال

3

كشورهاي شرق آسيا ،ژاپن ،چين ،تايوان و كشورهاي شمال آمريکا

 2022222ريال

4

كشورهاي آمريکاي جنوبي و آفريقاي مركزي و جنوبي و اقيانوسيه

 3222222ريال

 -3-0تعداد روزهاي سفر براساس تاريخ شروع و خاتمه همايش علمي به اضافه دو روز رفت و آمد ،محاسبه مي شود.
تبصره  :1در صورتيکه جهت اخذ رواديد كشور محل برگزاري همايش نياز به سفر به كشور ثالث وجود داشته باشد مدت زمان رفت و
آمد ،چهار روز منظور خواهد شد.
تبصره  :2حداكثر مدت سفر  12روز خواهد بود.
 -3-6به منظور تسهيل در انجام سفر ،مبلغي معادل هزينه ثبت نام و بليط رفت و برگشت بصورت علي الحساب ،پيش از انجام
مأموريت در اختيار متقاضي قرار خواهد گرفت.
ماده  – 4ساير ضوابط و شرايط
 -4-1در صورتي كه علت انجام نشدن ماموريت ،عدم امکان گرفتن رواديد از كشور محل برگزاري همايش باشد و متقاضي پس
از صدور حکم ماموريت به كشور ثالث جهت گرفتن رواديد اقدام نموده باشد ،پرداخت كمک هزينه سفر(حداكثر  2روز) طبق بند
 3 -4ماده  4و همچنين هزينه رفت و برگشت متقاضي به كشور ثالث(با ارائه الشه بليط) قابل پرداخت خواهد بود.
 -4-2معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه بر حسن اجرائي اين شيوه نامه نظارت دارد.

اصالحيه شيوه نامه شركت اعضای هيئت علمي دانشگاه قم در همايش های علمي بين المللي خارج از كشور در تاريخ 13 14/11 /11
به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه رسيد و در تاريخ  10/26/23به تأييد نهايي هيأت رئيسه دانشگاه رسيد.

