دستورالعمل اجرایی مأموریتهای پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
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تاریخ جلسه1931/8/1 :
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باسمه تعالی

به منظور گسترش مرزهای دانش و همکاریهای بینالمللی و در راستای ارتقای کمی و کیفی پژوهش و فناوری
دانشگاه از طریق مأموریتهای پژوهشی و به استناد مادۀ  17آییننامۀ استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها این
دستورالعمل تنظیم شده است.
مادۀ  :7تعاریف ،اهداف و انواع مأموریتها
الف)تعریف (جزئیات تعاریف انواع کوتاه مدت در جدول شماره  7تا  9پیوست است)
مأموریت پژوهشی به مأموریتی اطالق میشود که عضو هیئت علمی برای انجام پروژۀ تحقیقاتی /تبادل علم و فناوری /ارائۀ
مقاله و یا شرکت در کارگاه علمی مورد تأیید شورای پژوهشی دانشکده  /پژوهشکده محل اصلی خدمت خود ،در یکی از
دانشگاهها  /موسسات پژوهشی /مراکز پژوهشی و تحقیقاتی  /و کارخانهها و موسسات تولیدی معتبر داخل یا خارج از کشور با
ارائۀ پذیرش یا دعوتنامۀ معتبر انجام دهد.
در همین راستا ،عضو هیئت علمی منتخب برای تحقیق و مطالعه در مورد موضوع خاصی یا انجام کار مشترک با
صاحبنظران و استادان شاغل در خارج یا داخل کشور ،براساس اخذ پذیرش از یکی از دانشگاهها ،مراکز پژوهشی معتبر یا
شرکتهای معتبر بیناللملی مورد تأیید دانشگاه اعزام می شود.
ب ) اهداف
 تولید دانش و فناوری و ارتقاء تجارب اعضای هیئت علمی و اعتالی جایگاه دانشگاه در سطح بینالمللی
 کمک به حل مشکالت علمی و فنی و پژوهشی کشور از طریق تحقیق در زمینههای تخصصی
 آشنایی و استفاده از دستاوردها ،دانش فنی ،امکانات ،روشهای نوین پژوهشی و تحقیقاتی
 جلوگیری از اتالف هزینه و وقت دانشپژوهان و دانشگاه از طریق کسب دانش های نوین در کوتاهترین زمان ممکن ،بدون
کسب تجربه از طریق آزمون و خطا
ج) انواع مأموریت پژوهشی از نظر مدت مأموریت
 -7مأموریتهای پژوهشی بلند مدت :یک یا دو نیمسال تحصیلی
 -2مأموریتهای پژوهشی میان مدت :در زمان تعطیالت دانشگاه یا در فاصلۀ بین دو نیمسال تحصیلی
 -3مأموریت پژوهشی کوتاه مدت:حداکثر یک هفتۀ کاری به منظور:
 7-3شرکت در همایشها ،سمینارها و کنفرانسهای معتبر علمی (جدول )7


ارائۀ مقاله



ایراد سخنرانی کلیدی )(key note



دبیر همایش
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 2-3مأموریت پژوهشی کوتاهمدت با هدف مذاکره و بازدید برای خرید تجهیزات ،انتقال دانش فنی ،انتقال فناوری ،عقد
قرارداد برای انجام خدمت و یا توسعۀ همکاریهای علمی (پژوهشی و فناوری) (جدول )2
 3-3مأموریت پژوهشی کوتاه مدت برای انجام پروژه های مشترک ،انعقاد قرارداد و تفاهمنامههای پژوهشی و فناوری دو یا
چندجانبه (جدول )2
 4-3مأموریتتتهتتای پژوهشتتی کوتتتاهمتتدت بتتا هتتدف شتترکت در مجتتام بتتینالمللتتی علمتتی ،صتتنعتی ،اجتتالسهتتای
بیندانشگاهی ،صنعتی ،برپایی غرفه از سوی دانشگاه و برگزاری کارگاههای آموزشی /پژوهشی(جدول )3
تبصره :مأموریت میانمدت پژوهشی برای اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی حداکثر تا سه ماه و با حفظ شرایط و
تعهدات است.
ماده  :0شرایط عمومی استفاده از مأموریت پژوهشی
 7-2سهمیۀ هر دانشکده/پژوهشکده برای استفاده از مأموریتهای پژوهشی بلند مدت ،بر اساس دستاوردهای پژوهشی و تعداد
اعضای هیئت علمی واحد ،در ابتدای هر سال توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تعیین می شود .در حالت پایه هر
دانشکده  /پژوهشکده میتواند فقط ( %22بیست درصد) اعضای هیئت علمی خود را ،در صورتیکه هیچگونه اختاللی در
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی واحد ایجاد نشود ،برای استفاده از مأموریت پژوهشی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت،
به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه معرفی کند .بدیهی است برای استفاده از انواع مأموریت پژوهشی ،موافقت گروه یا
شورای پژوهشی واحد ضروری است.
 2-2داشتن حداقل مرتبه استادیاری با وضعیت استخدامی پیمانی و غیرمشروط (براساس بروندادها و فعالیتهای پژوهشی
متقاضی و مصوبات کمیتۀ "تمدید قرارداد" در مدیریت امور هیئت علمی).
توضیح :از نظر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ،چنانچه عدم تمدید یا شروط ایجاد شده برای عضو پیمانی مربوط به
فعالیتهای آموزشی وی باشد ،مانعی برای درخواست مأموریت پژوهشی ایجاد نمیکند).
 3-2بازه زمانی مأموریت پژوهشی برای اعضای پیمانی نباید با تاریخ پایان زمان تمدید قرارداد همپوشانی داشته باشد.
 4-2موافقت با انواع مأموریت های پژوهشی اعضای پیمانی منوط به نظر شورای تخصصی پژوهشی در معاونت پژوهشی و
فناوری دانشگاه پس از استعالم از مدیریت امور هیئت علمی است.
تبصره :در مواردی که تمدید همکاری متقاضی با دانشگاه مشروط اعالم شدهاست ،اگر متقاضی مدارک و مستنداتی مبنی بر رف
شرط به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ارائه دهد و کسب شرایط تمدید همکاری به احراز شورای تخصصی پژوهشی
در معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برسد؛ میتواند از بند  2-2مستثنی و مانند عضو عادی هیئت علمی از تسهیالت
بهرهمند شود.
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 5-2موضوع تحقیق با تخصص فرد متقاضی تطابق داشته و در راستای فعالیتهای پژوهشی وی باشد.
 6-2موضوع تحقیق باید در راستای بخشی از نیازهای علمی کشور بوده یا دستاوردهای علمی در پژوهشهای بنیادی یا
کاربردی دانشگاه موثر باشد و همچنین در نوآوریهای آموزشی و پژوهشی نقشی موثر داشته باشد (مشروط به تصویب
شورای پژوهشی دانشکده/پژوهشکده یا شورای گروه).
 1-2بین موضوع طرحِ تحقیقاتیِ پیشنهادیِ متقاضی و دانشگاه پذیرنده (گروه میزبان یا استاد میزبان) ارتباط منطقی وجود
داشته باشد.
 8-2اعتبار علمی دانشگاه مقصد و استاد میزبان و طرح یا موضوع مطرح شده باید مورد تأیید معاونت پژوهشی و فناوری
دانشگاه باشد.
مادۀ  :9شرایط اختصاصی برای استفاده از مأموریتهای پژوهشی میانمدت و بلندمدت
-7-3متقاضی باید بهطور میانگین در سه سال گذشته در مجموع  32امتیاز پژوهشی از بند  7مقاله ،بند  5طرح پژوهشی،
بندهای  8تا  77کتاب و بندهای  74تا  78اختراع و نوآوری "آئیننامه اعتبار ویژه" کسب کرده باشد.
-2-3اعضای هیئت علمی در حین مأموریت پژوهشی و بالفاصله پس از پایان آن نمیتوانند از مرخصی استحقاقی یا مرخصی
بدون حقوق استفاده کنند.
-3-3استفاده از فرصت مطالعاتی بلندمدت برای مأموران پژوهشی بالفاصله پس از پایان مأموریت ،امکانپذیر نیست ،مگر
اینکه حداقل دو نیمسال تحصیلی در دانشگاه پس از پایان مأموریت خدمت کنند.
تبصره :آن دسته از فعالیتهای پژوهشی بینالمللی که در چارچوب تفاهمنامه های بینالمللی دانشگاه بوده و یا دانشگاه از
نتایج بینالمللی و پژوهشی ارزشمند حاصله منتف گردد ،در صورت تأیید شورای پژوهشی واحد و کمیتۀ تخصصی معاونت
پژوهشی و فناوری از ممنوعیتهای بند  3-3مستثنی خواهد بود.
 -4-3چنانچه به هر دلیل عضو هیئت علمی متقاضی استفاده از مأموریت پژوهشی ،پس از صدور حکم و طی کردن کلیه
مراحل مربوط ،موفق به اعزام به مأموریت نشود ،موظف است ظرف دو هفته مراتب را از طریق دانشکده به معاونت پژوهشی
و فناوری دانشگاه اعالم کند.
-5-3دورۀ مأموریت پژوهشی یک مأموریت پیوسته تلقی میشود و امکان انقطاع ندارد.
تبصره :اعضای هیئت علمی پیمانی که اعتبار قرارداد آنها کمتر از  6ماه باشد نمیتوانند از مأموریت پژوهشی بلندمدت
استفاده کنند.
مادۀ  :4تعهدات متقاضی
-7-4

ارائۀ درخواست مأموریت و مدارک الزم (دعوتنامه ،فرمهای تکمیلشدۀ مربوط) به گروه و دانشکده/پژوهشکده

حداقل  42روز قبل از سفر به واحد محل خدمت
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 -2-4ارائۀ طرح یا برنامه مورد نظر در مأموریت و برونداد منطقی و علمی به واحد محل خدمت
 -3-4بازگشت بهموق مطابق با حکم مأموریت صادرشده برای عضو هیئت علمی
 -4-4ارائۀ گزارش (در قالب فرمهای تکمیلشده) و مدارک الزم (بلتیط ،تصتویر صتفحات ورود و ختروج گذرنامته ،صتفحۀ اول
گذرنامه ،حکم مأموریت ،گواهی شرکت در سمینار یا مجم و  )...به دانشکده /پژوهشکده
 -5-4ارائه یک سخنرانی علمی در بارۀ تحقیقات انجامشده و نتایج آن در دوره مأموریت برای اعضای هیئت علمی و دانشتجویان
پس از بازگشت و ارسال گزارش مکتوب به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ،از طریق دانشکده/پژوهشتکده بترای انتواع
کوتاه مدت و بلند مدت (در صورت شرکت به منظور ارائۀ مقاله میتواند به جای سخنرانی مجموعه مقاالت چتا شتده را
در اختیار دانشکده قراردهد).
-6-4

تعهد چا /پذیرش یک مقاله ( )Q7حاصل از طرح تحقیقاتی مأموریت ،در مجتالت نمایته شتده در پایگتاه  JCRو

حداکثر تا نُه ماه (9ماه) پس از بازگشت یا انعقاد یک قرارداد انجام طرح مشترک با دانشگاه مورد تأیید یا مرکز علمتی معتبتر
در صورت تقاضای استفاده از مأموریت پژوهشی بلندمدت و کوتاهمدت (چنانچه برای دانشگاه بار مالی داشته باشد).
 -1-4تسویه حساب نهایی با مأمور اعزامی و استفاده از مأموریت در سالهای بعد ،برای انواع مأموریتهتا منتوط بته انجتام
تعهدات مأمور اعزامی است.
مادۀ  :5نعهدات واحد محل خدمت عضو هیئت علمی متقاضی
 -7-5بررسی دقیق دالیل علمی یا توجیهی (بنا به نوع درخواست) با در نظر گرفتن مناف علمی متقاضی و دانشگاه؛
 -2-5اعالم رسمی مأموریت و دالیل و مدارک آن پس از تأیید در دانشکده/پژوهشکده به معاونت پژوهشی و فناوری دانشتگاه
حداقل یک ماه قبل از سفر در صورت تأیید و موافقت؛
 -3-5اعالم بازگشت مأمور به صورت رسمی از دانشکده/پژوهشکده به معاونت پژوهشتی و فنتاوری( .واحتد مربتوط متیتوانتد
رونوشت نامۀ شروع به کار مأمور به مدیریت مناب انسانی را از طریق اتوماسیون اداری بته معاونتت پژوهشتی و فنتاوری
ارسال کند)؛
 -4-5اخذ گزارش (در قالب فرمهای تکمیلشده) و مدارک الزم (بلیط ،تصویر صفحات ورود و ختروج و صتفحۀ اول گذرنامته،
حکم مأموریت ،گواهی شرکت در سمینار یا مجم و  )...و ارسال رسمی مدارک به معاونتت پژوهشتی و فنتاوری جهتت
استفاده از تسهیالت مطابق با حکم صادر شده برای مأمور اعزامی.
مادۀ  :6روند فرایندها و تسهیالت در معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
 -7-6بررسی و پایش درخواست و نوع آن؛
 -2-6معرفی متقاضی به مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه پس از تأیید مأموریت در شورا/کمیتۀ تخصصی
پژوهشی و فناوری و اخذ استعالمهای ضروری از مدیریت امور هیئت علمی؛
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 -3-6جزئیات تسهیالت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به شرح زیر این بند ،به عضو هیئت علمی متقاضیِ مأموریت
پژوهشی و فناوری میان مدت و بلندمدت اختصاص مییابد؛
 -7-3-6چنانچه عضو هیئت علمی منحصرأ حکم مأموریت بدون بار مالی برای دانشگاه و بدون نامۀ خرید ارز از بانک
درخواست کند ،مجوز صدور حکم مأموریت صادر می شود.
 -2-3-6چنانچه عضو هیئت علمی حکم مأموریت با استفاده از اعتبار ویژه (جهت تسویۀ مخارج سفر) درخواست کند ،به
شرط انتخاب مقصد از بین  422دانشگاه برتر معتبر مورد تأیید وزارت عتف و تعهد چا یک مقاله بینالمللی Q7در
پایگاه  ،JCRمجوز صدور حکم مأموریت با تأمین هزینۀ بلیط رفت و برگشت از محل اعتبار ویژه صادر می شود.
(سقف تسویه حساب در این خصوص توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تعیین می شود).
 -3-3-6چنانچه دانشگاه مقصد جزء  722دانشگاه اول از  422دانشگاه معتبر مورد تأیید وزارت عتف باشد ،به شرط تعهد
چا یک مقالۀ بینالمللی Q7در نشریات  ،JCRعضو هیئت علمی میتواند عالوه بر تسویۀ هزینههای بلیط رفت و
برگشت ،هزینۀ خرید ارز از بانک را نیز با رعایت مصوبات اعتبار ویژه پژوهشی دانشگاه ،در خصوص مأموریتهای
پژوهشی از محل اعتبار ویژۀ خود تسویه کند.
 -4-3-6اگر عضو هیئت علمی درخواست اعزام به شرکتها یا مراکز معتبر بینالمللی خارج از کشور داشته باشد ،در صورتیکه
مقصد مورد تأیید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه باشد و به شرط انعقاد قرارداد مشترک شرکت یا مرکز با دانشگاه،
هزینۀ بلیط رفت و برگشت از محل اعتبار ویژه پژوهشی قابل پرداخت است.
 -4-6شرکت در مأموریتهای پژوهشی از ابعادِ مختلفِ فرصتهای مطالعاتی محسوب میشود که در صورت لزوم و تشخیص
هیئت محترم رئیسۀ دانشگاه از این بند برای صدور نامه خرید ارز استفاده خواهد شد (ضرورت صدور نامۀ خرید ارز باید
به احراز معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برسد که نحوۀ آن را معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تعیین میکند).
تبصره :مرخصی مأمور اعزامی قابل ذخیره شدن نیست.
 -5-6چنانچه عضو هیئت علمی پس از خرید ارز با حمایت (مالی یا مکاتباتی) سازمانی موفق به انجام مأموریت نشود ،باید
ارز دریافتی را مسترد نماید .تعیین نحوۀ استرداد ارز دریافتی با اعالم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه بر عهدۀ
مدیریت حقوقی دانشگاه یا تصمیمات هیئت رئیسه خواهد بود.
 -6-6مأمور اعزامی میتواند در حین مأموریت به شرط ارائۀ مقاله به صورت سخنرانی در کنفرانسهای بینالمللی معتبر
شرکت نماید و تسویه هزینههای بلیط و اقامت و ثبت نام برای شرکت در کنفرانس ،از محل اعتبار ویژه شخص متقاضی
با ارائه مستندات مربوط امکانپذیر است .میزان تسویه هزینهها توسط معاونت پژوهشی تعیین میشود.
توضیح :همۀ موارد فوق باید از طریق دانشکده/پژوهشکده رسماً به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اعالم شود .میزان خرید
ارز برای مأمور اعزامی بر اساس جدول مقرری ارزی فرصت مطالعاتی محاسبه خواهد شد و نامه خرید ارز از بانک پس
از صدور حکم مأموریت و به استناد آن صادر می گردد.
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صدور نامه های خرید ارز بسته به شرایط روز و دستورالعمل و مالحظتات وزارت عتتف استت و در شترایط اضتطرار نظتر بته
مالحظات و اولویتبندی دانشگاه ،تسهیالت جایگزین پس از تأیید هیئت محترم رئیسه و اخذ مجوزهای الزم ابتال متی شتود.
بدیهی است تسهیالت مالی مأموریتهای پژوهشی که در جدول  7آمده است ،طبتق مقتررات اعتبتار ویتژه و بتر استاس حکتم
مأموریت صادره می باشد و چنانچه مشمول مواردی که درجدولهای  2و  3آمده است شوند ،اخذ مصوبه هیئت رئیسۀ دانشگاه
ضروری میباشد.
مادۀ  : 1روند فرایندها و تسهیالت در مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی
 7-1صدور معرفینامههای مربوط برای دریافت روادید
 2-1انجام مکاتبات الزم در خصوص صدور مجوزهای ضروری
 3-1انجام مکاتبات الزم برای صدور حکم مأموریت پس از تصمیمگیری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
مادۀ  :7نحوه گردش کار و تسویه حساب
 -7-8ارائه درخواست متقاضی و فرمها و چک لیستهای تکمیلشده به دانشکده /پژوهشتکده محتل اصتلی ختدمت عضتو
هیئت علمی
-2-8

تأیید فرمها در شورای گروه یا شورای پژوهشی دانشکده/پژوهشکده و ارستال از طترف بتاالترین مقتام آن واحتد بته

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
-3-8

طرح در شورای پژوهشی/کمیسیون تخصصی پژوهشتی /هیئتت رئیسته بته تشتخیص معاونتت پژوهشتی و فنتاوری

دانشگاه
-4-8

درخواست صدور حکم مأموریت از معاونت مالی ،پشتیبانی و مدیریت مناب

 -5-8معرفی به مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی
-6-8

تسویه حساب با مأمور اعزامی (در صورت تامین مخارج مطابق با حکم مأموریت) با ارائۀ مستندات و متدارک مثبتته

(گواهی شرکت در دوره ،اصل یا تصویر روادید ،حکم مأموریت ،حکم استخدامی برای اعضتای پیمتانی ،بلتیط رفتت و برگشتت،
صفحههای مهر شدۀ ورود و خروج گذرنامه و ارائۀ گزارش متخصر در کاربرگ مربوط که به تأییتد دانشکده/پژوهشتکده رستیده
باشد).
دستورالعمل حاضر در تاریخ  7391/8/7به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا است .تفسیر متواد
دستورالعمل و هر گونه تغییر یا اصالح آن تنها با تصویب هیئت رئیسه امکانپذیر است.
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ارائه درخواست عضو هیئت علمی به
دانشکده/پژوهشکده

معاونت پژوهشی
کمیسیون تخصصی/شورای پژوهشی

امور هیئت علمی

معاونت پژوهشی

طرح در هیئت رئیسه در صورت لزوم
معرفی به مدیریت همکاریهای

معاونت مالی ،پشتیبانی و مدیریت منابع

علمی بین المللی

ارائه معرفی نامه به متقاضی

ابالغ حکم ماموریت به متقاضی

و اخذ مجوزهای ضروری

(در صورت صدور)

ارائه گزارش مامور اعزامی به
دانشکده/پژوهشکده
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انواع مأموریتهای پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
جدول 7
ردیف

استفاده درسال

حداکثر تعداد

7

کننده

کننده

 -7تسویهحساب مطابق قوانین جاری

 - 7-7برای سفر اول در سال

تسویه از محل اعتبار ویژه عضو
هیئت علمی
 -0حکم مأموریت مطابق با مقررات
 -9صدور نامه خرید ارز از بانک به
استناد حکم مأموریت صادر شده

همایشها
کنفرانسها
جهت ارائه
مقاله

هر کدام

 -4ارائه اسناد مثبه از طرف مأمور
اعزامی مطابق دستورالعمل مربوط
 -7تسویه حساب مطابق قوانین جاری
حداکثر یک هفته
براساس زمان برگزاری

تسویه از محل باقیمانده سقف مجاز
برای شرکت در کنفرانس ها از محل
اعتبار ویژه عضو هیئت علمی

معاونت پژوهشی و فناوری

 -0-7برای سفر دوم در سال

سمینارها و

یکبار از

واحد محل اصلی خدمت عضو هیئت علمی

شرکت در

 -0حکم مأموریت مطابق با مقررات
 -9صدور نامه خرید ارز از بانک به
استناد حکم مأموریت صادر شده.
یا تسویه معادل ریالی
 -4ارائه اسناد مثبه از طرف مأمور
اعزامی مطابق دستورالعمل مربوط

سال

سفر سوم در

سال

سفر اول در

سخنرانی در
دوم در سال

کنفرانس ها

برای سفر

سمینارها و

یک مرتبه
از هر

-0-0

همایش ها،

برای دانشگاه

کدام

هیئت علمی

ایراد

 -9-7برای

کلیدی و

-7-0برای

سخنرانی

 -صدور حکم مأموریت بدون بار مالی

واحد محل اصلی خدمت عضو

0

مرجع تأیید

موضوع مأموریت

درخواست

سقف زمان مأموریت

تسهیالت و مستندات

 -7صدور حکم مأموریت
حداکثر  1روز کاری و بر
اساس دعوتنامه و زمان و
مدت برنامه تخصصی

 -0صدور نامه خرید ارز از بانک به
استناد حکم مأموریت و مقررات
جاری در صورت امکان
 -9ارائه اسناد مثبته از طرف مأمور
اعزامی مطابق دستورالعمل مربوط
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جدول 0
موضوع مأموریت

ردیف

حداکثر

درخواست

سقف زمان

تعداد

کننده

مأموریت

مرجع

تسهیالت و مستندات

تأیید

استفاده

کننده

درسال

تجهیزات ،فناوریها و اقدامات

7

خرید تجهیزات ،دانش فنی،
انتقال فناوری و عقد قرارداد

یک مرتبه

برای انجام خدمت و یا توسعه
همکاریهای علمی (پژوهشی و
فناوری)

فناوری دو یا چند جانبه

عضو هیئت علمی

0

انعقاد تفاهمنامههای پژوهشی و

یک مرتبه

واحد محل اصلی خدمت

انجام پروژه های مشترک و

 -7صدور حکم مأموریت
 -0تسویهحساب با مأمور به استناد حکم

معاونت پژوهشی و مصوبه هیئت رئیسه

و فعالیتهای دانشگاهی جهت

واحد محل اصلی خدمت عضو هیئت علمی

انجام مذاکره و بازدید از

صادره در صورت موافقت با بار مالی

حداکثر یک هفته

طبق مقررات مصوبه دانشگاه در این
خصوص
 -9ارائه اسناد مثبته مطابق با حکم
مأموریت و قوانین مالی دانشگاه

 -7صدور حکم مأموریت
 -0تسویهحساب با مأمور به استناد حکم
صادره در صورت موافقت با بار مالی

یک هفته

طبق مقررات دانشگاه در این خصوص

-3

ارائۀ اسناد مثبته مطابق با حکم
مأموریت و قوانین مالی دانشگاه
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جدول 9
ردیف

موضوع مأموریت

تعداد

درخواست

سقف زمان

استفاده

کننده

مأموریت

مرجع تأیید کننده

حداکثر
تسهیالت

درسال
سقف
7

شرکت در مجامع بینالمللی

مجموع

دانشگاهی

سفر
یک مرتبه
سقف

0

شرکت در مجامع بینالمللی
صنعتی

9

سفر
یک مرتبه

دانشگاه
عضو هیئت

تا  5روز

 -0تسویه حساب به استناد حکم مأموریت

علمی

صادره
 -7مجوز صدور حکم مأموریت به تشخیص

دانشگاه
عضو هیئت

مرجع تأیید کننده
تا  5روز
 -0تسویه حساب به استناد حکم مأموریت

علمی

صادره
 -7مجوز صدور حکم مأموریت به تشخیص

سقف

دانشگاه و مراکز علمی و صنعتی

مجموع

بینالمللی به عنوان نماینده

سفر

دانشگاه

تا  5روز

4

5

شرکت در اجالس مشترک بین
دانشگاه و مراکز علمی و صنعتی

مجموع

بینالمللی

سفر

برپایی غرفه از طرف دانشگاه در

سقف

نمایشگاههای تخصصی و

مجموع

بینالمللی

سفر
سقف

6

شرکت در کارگاههای
آموزشی/پژوهشی

صادره
 -7مجوز صدور حکم مأموریت به تشخیص
دانشگاه

تا  5روز

مرجع تأیید کننده
 -0تسویه حساب به استناد حکم مأموریت
صادره
 -7مجوز صدور حکم مأموریت به تشخیص

دانشگاه

تا  5روز

مرجع تأیید کننده
 -0تسویه حساب به استناد حکم مأموریت
صادره
 -7مجوز صدور حکم مأموریت به تشخیص

دانشگاه

مجموع
مرتبه
یکسفر

مرجع تأیید کننده
 -0تسویه حساب به استناد حکم مأموریت

دانشگاه یا کشور
سقف

مرجع تأیید کننده

 .معاونت پژوهشی /مصوبه هیئت رئیسه

برگزاری اجالس مشترک بین

مجموع

-7

مجوز صدور حکم مأموریت به تشخیص

مرجع تأیید کننده
عضو هیئت
علمی

تا  5روز
 -0تسویه حساب به استناد حکم مأموریت
صادره
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