شيوهنامۀ شرکت اعضاي هيأت علمي ،دانشجویان و کارمندان دانشگاه یاسوج
در همایشهاي درون و برون کشوري
براي آشنايي اعضاي هيأت علمي ،دانشجويان و کارمندان دانشگاه با تازهترين دستاوردهاي علمي در زمينۀ
تخصصشان ،و از سوي ديگر شناساندن دانشگاه ياسوج و توانمنديهاي اعضاي هيأت علمي آن به ديگران ،برابر آيين
نامۀ زير از شرکت اعضاي هيأت علمي ،دانشجويان و کارمندان دانشگاه ياسوج در همايشها و گردهماييهاي معتبر
علمي درون کشوري و برون کشوري (ويژۀ اعضاي هيأت علمي) تخصصي که داراي جايگاه و ارزش علمي پذيرفته
شدهاي باشند و اين خواسته را برآورده کنند ،پشتيباني خواهد شد .الزم به ذکر است که اين حمايت براي اعضاي هيأت
علمي برپايۀ آييننامۀ اعتبار ويژۀ پژوهشي دانشگاه ياسوج (گرنت) صورت ميپذيرد.
بر پايۀ آييننامۀ ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها مصوب  89/10/14شوراي عالي انقالب فرهنگي (بخش
نخست  -مؤسسههاي آموزشي) ،همايش معتبر علمي به نشستهاي علمي گروهي گفته ميشود که همراه با فراخوان
همگاني و فراگير براي مقالهها و پذيرش مقالههاي برتر بر پايۀ ارزيابي و داوري علمي بوده و پس از ارائۀ هر مقاله ،نقد
و بررسي و پرسش و پاسخ دربارۀ آن مقاله بهوسيلۀ حاضرين در جلسه انجام ميشود .در اينگونه همايشها تنها
مقالههاي علمي (بنيادي ،کاربردي ،توسعهاي و فناوري) ارائه ميشوند.
در آييننامۀ پيشرو ،چنين نشستهاي علمي همايش ناميده شدهاند .هرگونه کنگره ،گردهمايي و نشست علمي
گروهي با هرنامي که داراي کميتۀ علمي فراهم آمده از صاحبنظران شناخته شده در موضوع همايش و ويژگيهاي
گفته شده در باال باشد همردۀ همايش ارزيابي ميشود.

الف) همایشهاي درون کشوري (ویژۀ اعضاي هيأت علمي ،دانشجویان و کارمندان)
 -1همايشهاي درون کشوري ،همايشهايي هستند که در درون کشور برگزار ميشوند و داراي سه ردۀ برگزاري در
موضوع در گسترۀ ملي ،منطقهاي و استاني هستند .ارزيابي و شناسايي رتبۀ علمي و ردۀ برگزاري يک همايش بر
پايۀ ويژگيهاي علمي مانند ماهيت موضوع و کميتۀ علمي آن بر عهدۀ شوراي گروه آموزشي و دانشکده و تأييد
امور پژوهشي دانشگاه است.
 -2برنامهريزي براي جبران مسئوليتهاي آموزشي هر عضو هيأت علمي همانند برگزاري کالسها ،راهنمايي و
مشاورۀ پاياننامه و  ....مربوط به زمان شرکت در همايش بر عهدۀ عضو هيأت علمي و تأييد گروه و دانشکده
است.
 -3داشتن مأموريت اداري که پيش از رفتن به همايش به تأييد رئيس دانشکده و معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه
رسيده باشد ،براي شرکت در همايش الزامي است.
تبصره  -1-3براي دريافت مأموريت ،عضو هيأت علمي الزم است از طريق اتوماسيون اداري اقدام به ثبت
مأموريت پژوهشي نمايد .به همراه درخواست مأموريت ميبايست تقاضاي شرکت در همايش (از طريق
اتوماسيون گرفته شود) ،چکيدۀ مقاله ،فراخوان همايش و نامۀ پذيرش پيوست گردد.
تبصره  -2-3از آنجا که هزينههاي شرکت در همايش برابر اين شيوهنامه پرداخت ميشود ،حق مأموريت
پرداخت نميگردد.
تبصره  -3-3درخواست شرکت در همايش درون کشوري بايد به تأييد مدير گروه آموزشي ،معاونت
پژوهش و فناوري دانشکده و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه برسد.

 -4هزينههاي قابل پرداخت براي شرکت در همايشها در برگيرندۀ هزينۀ ثبت نام در همايش ،هزينۀ اسکان ،هزينۀ
خوراک و هزينۀ رفت و برگشت است .هزينههاي ثبت نام ،اسکان و خوراک بر پايۀ فراخوان همايش محاسبه مي
شوند و جريمههاي ديرکرد در ثبت نام پرداخت نميشوند.
 -5هر عضو هيأت ميتواند در هر سال از محل پژوهانه (گرنت) تا سقف 17/280/000ريال براي شرکت در
همايشهاي معتبر داخلي هزينه نمايد .اين مبلغ ميتواند براي يک يا چند همايش در مجموع هزينه گردد.
 -6پرداخت هزينۀ سفر اعضاي هيأت علمي دانشگاه براي شرکت در همايشهاي درون کشوري با خودروي شخصي
با شرايط زير پذيرفته ميشود:
 عضو هيأت علمي ميبايست در برگۀ مأموريت ،درخواست سفر با خودروي شخصي کرده باشد و خودرويايشان نيز بيمههاي الزم را داشته باشد.
 ميزان پرداخت براي هزينۀ سفر (رفت از ياسوج تا برگشت به ياسوج) به ازاي هر کيلومتر  2016ريالتعيين گرديد.
 طول مسير سفر بر پايۀ مسيرهاي قانوني مصوب وزارت راه و ترابري محاسبه ميشود. هيأت علمي با رعايت جوانب و عواقب سفر با خودروي شخصي ،تقاضاي انجام مأموريت با ماشين شخصيرا بنمايد.
 -7در صورتيکه بيشينۀ هزينۀ اسکان هر عضو هيأت علمي براي شرکت در همايشها در فهرست هزينههاي ثبتنام
نباشد ،براي هر شب تا مبلغ  1/440/000ريال و تا سقف  4/320/000ريال پرداخت ميشود.
 -8هزينۀ شرکت هر عضو هيأت علمي در همايش به شرط داشتن گواهي ارائۀ مقاله (بهنام عضو هيأت علمي و
دانشگاه ياسوج )Yasouj University -بهگونۀ نوشتار چاپي يا الکترونيکي پرداخت ميشود.
 -9سهميۀ شرکت در همايش هر عضو هيأت علمي بر پايۀ هر سال آموزشي (از يکم مهرماه هر سال تا سيويک
شهريور سال بعد) محاسبه ميشود.
 -10در صورتي که عضو هيأت علمي در يک سال تحصيلي در يک همايش برون کشوري شرکت نمايد ،در همان
سال ميتواند فقط در يک همايش درون کشوري شرکت نمايد.
 -11براي شرکت اعضاي هيأت علمي با هزينۀ شخصي (جداي از اعتبار ويژۀ پژوهشي عضو هيأت علمي) در همايش
هاي برون و درون کشوري در هر سال آموزشي ،از نظر پژوهشي محدوديتي وجود ندارد؛ ولي دريافت برگۀ
مأموريت اداري و موافقت دانشگاه و رعايت ديگر مقررات آموزشي و اداري دانشگاه براي شرکت اعضاي هيأت
علمي در همايشها در اين گونه موارد الزامي است.
 -12همايشهايي که در سطح ملي و بينالمللي برگزار گرديده و در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ( )ISCثبت
شده باشند معتبر بوده و به شرکتکنندگان در اين همايشها هزينه تعلق ميگيرد .براي ساير همايشها در صورت
تأييد اعتبار از طرف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ،هزينهها قابل پرداخت ميباشند.
 -13به همايشهايي که به صورت مجازي برگزار ميگردند ،هزينهاي تعلق نميگيرد.
 -14هر عضو هيأت علمي براي دريافت هزينۀ شرکت در همايش درون کشوري ،بايد برگۀ آن را پر کرده و همراه با
مستندات و مدارک مشروح زير حداکثر تا  15روز کاري (بدون احتساب تعطيالت دانشگاه) پس از انجام سفر ،به
مدير گروه آموزشي تحويل نمايد .نمونه برگۀ «درخواست هزينۀ شرکت در همايش درون کشوري» در وبگاه
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه موجود است.

 .1برگۀ مأموريت تأييد شده
 .2اصل فاکتور و فيشهاي واريزي
خالصه اسناد مورد نياز
براي تأييد هزينهکرد

 .3گواهي ارائۀ مقاله از سوي برگزارکنندۀ همايش
 .4رونوشت چاپ مقالۀ ارائه شده در همايش به نام عضو هيأت علمي
و نام دانشگاه ياسوج بهگونۀ نوشتاري يا الکترونيکي
 .5مستند فراخوان براي هزينههاي شرکت در همايش
 .6بليط مسافرت يا صورتجلسۀ سفر با خودروي شخصي

تبصره  -1-14چنانچه چاپ مقالۀ همايشي در مهلت مقرر انجام نشود ،مالک پرداخت هزينههاي شرکت در
همايش تاريخ چاپ مقالۀ همايش خواهد بود.
 -15به دانشجويان مقطع کارشناسي به استثناي دانشجويان مقطع کارشناسي داراي شرايط ممتاز مصوب

هيأت امناي دانشگاه مورخ  ،94/05/31براي شرکت در همايش هزينهاي تعلق نميگيرد.
 -16هزينههاي شرکت هر دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه ياسوج در هر همايش درون کشوري تا
مبلغ  4/320/000ريال در طول مدت تحصيل پرداخت ميشود .چنانچه هزينۀ شرکت در يک همايش براي
دانشجويي کمتر از  4/320/000ريال شود ،آن دانشجو ميتواند رويهم هزينۀ شرکت در دو همايش را تا مبلغ
 4/320/000دريافت کند.
تبصره  -1-16مطابق با بند  4از مادۀ  2قسمت ب -تسهيالت و مزاياي پژوهشي آييننامۀ دانشجويان ممتاز
دانشگاه ياسوج مصوب هيأت امناي دانشگاه مورخ  ،94/05/31کمک هزينۀ شرکت در همايشهاي معتبر علمي
براي دانشجويان کارشناسي ارشد ممتاز دانشگاه ،به ميزان دو برابر دانشجويان کارشناسي ارشد عادي مشغول به
تحصيل و حداکثر براي شرکت در دو کنفرانس ميباشد.
تبصره  -2-16مطابق با آييننامۀ ذکر شده در تبصرۀ  ،1-19کمک هزينۀ شرکت در همايشهاي معتبر علمي
براي دانشجويان کارشناسي ممتاز دانشگاه ،مشابه دانشجويان کارشناسي ارشد عادي ميباشد.
 -17هزينههاي شرکت براي هر دانشجوي مقطع دکتراي تخصصي دانشگاه ياسوج در هر همايش درون کشوري تا
مبلغ  6/048/000ريال و تا سقف  7/776/000ريال در طول مدت تحصيل پرداخت ميشود.
تبصره  -1-17مطابق با بند  4از مادۀ  2قسمت ب -تسهيالت و مزاياي پژوهشي آييننامۀ دانشجويان ممتاز
دانشگاه ياسوج مصوب هيأت امناي دانشگاه مورخ  ،94/05/31کمک هزينۀ شرکت در همايشهاي معتبر علمي
براي دانشجويان مقطع دکتراي ممتاز دانشگاه ،به ميزان دو برابر دانشجويان دکتري عادي مشغول به تحصيل
ميباشد.
 -18هر دانشجو براي دريافت هزينۀ شرکت در همايش ،بايد برگۀ درخواست هزينۀ شرکت در همايش ،ويژۀ
دانشجويان را پر کرده و همراه با مستندات و مدارک مشروح زير تا  20روز کاري (بدون احتساب تعطيالت
دانشگاه) پس از انجام سفر به مدير گروه آموزشي تحويل نمايد .نمونه برگۀ «درخواست هزينۀ شرکت در همايش
ها -ويژۀ دانشجويان» در وبگاه معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه موجود است.

 .1اصل فاکتور و فيشهاي واريزي
 .2گواهي ارائۀ مقاله از سوي برگزارکنندۀ همايش
خالصه اسناد مورد نياز
براي تأييد هزينهکرد

 .3رونوشت چاپ مقالۀ ارائه شده در همايش به نام دانشجو و نام
دانشگاه ياسوج بهگونۀ نوشتاري يا الکترونيکي
 .4مستند فراخوان براي هزينههاي شرکت در همايش
 .5بليط مسافرت

 -19هزينۀ شرکت کارمندان (کارکنان غيرعضو هيأت علمي) دانشگاه در همايشهاي معتبر علمي درون کشوري
(با رعايت قوانين و مقررات اداري دانشگاه براي شرکت کارمندان در همايش) تا ملبغ  5/184/000ريال در هر
سال پرداخت ميشود.
 -20پرداخت هرگونه هزينهاي به هر عضو هيأت علمي دانشگاه ياسوج براي شرکت در همايشهاي درون کشوري ،از
محل اعتبار ويژۀ پژوهشي همان عضو هيأت علمي انجامپذير است .بنابراين هر عضو هيأت علمي هنگامي مي
تواند برابر با اين شيوهنامه هزينههاي شرکت در همايشهاي درون کشوري را دريافت نمايد که داراي اعتبار ويژۀ
پژوهشي کافي (بر پايۀ آييننامۀ اعتبار ويژۀ پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ياسوج) باشد.

ب) همایشهاي برون کشوري (ویژۀ اعضاي هيأت علمي)
 -1همايشهاي برون کشوري به همايشهاي معتبر علمي گفته ميشود که با رتبۀ جهاني در بيرون از مرزهاي کشور
ايران برگزار ميشوند.
 -2انجام سفر برون مرزي براي شرکت در همايش تابع مقررات و قوانين کشوري براي انجام سفر اتباع ايراني به
کشورهاي ديگر است.
 -3هر عضو هيأت علمي (قراردادي ،پيماني و رسمي) ميتواند در هر سال آموزشي (از  31شهريورماه هر سال تا يکم
مهرماه سال ديگر) يکبار در همايشهاي برون کشوري با هزينۀ دانشگاه (از محل اعتبار ويژۀ پژوهشي عضو
هيأت علمي) شرکت نمايد.
 -4شرکت عضو هيأت علمي براي بار دوم و پس از آن در همايش برون کشوري ،وابسته به ارائۀ يک مقالۀ علمي-
پژوهشي معتبر ،يا کتاب معتبر علمي (ترجمه ،تأليف يا تصنيف) خارج از رساله ،يا طرح کاربردي ملي برون
دانشگاه معتبر (برابر آييننامۀ ارتقاء) است.
 -5چنانچه عضو هيأت علمي در يک همايش برون کشوري با هزينۀ دانشگاه شرکت کند ،در همان سال آموزشي
ميتواند تنها در يک همايش درون کشوري با هزينۀ دانشگاه (از محل اعتبار ويژۀ پژوهشي عضو هيأت علمي)
شرکت کند.
 -6براي پرداخت هزينۀ همايشهاي برون کشوري ،کشورها به دو بخش همسايه و ساير کشورها گروهبندي
ميشوند .بيشينۀ هزينه قابل پرداخت براي کشورهاي همسايه تا سقف  80/000/000ريال و براي ساير
کشورها تا سقف  120/000/000ريال ميباشد.
 -7مدت مأموريت براي اعضاي هيأت علمي در همايشهاي برون کشوري حداکثر به مدت يک هفته در نظر گرفته
ميشود.

 -8از آنجا که همۀ هزينههاي شرکت در همايش برون کشوري برابر اين شيوهنامۀ پرداخت ميشود ،لذا حق
مأموريت پرداخت نميشود.
 -9پرداخت هزينهها وابسته به دريافت برگ مأموريت تأييد شده بهوسيلۀ معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه و
رياست دانشگاه پيش از انجام سفر است.
 -10براي شرکت در همايش برون کشوري عضو هيأت علمي بايد برگۀ ويژۀ «درخواست شرکت در همايشهاي برون
کشوري» را پر کرده و همراه مستندات و مدارک مشروح زير ،دستکم  2ماه پيش از برگزاري تحويل مدير گروه
آموزشي دهد .نمونه برگۀ «درخواست شرکت در همايش برون کشوري» در وبگاه معاونت پژوهش و فناوري
دانشگاه موجود است.
 .1برگۀ پذيرش
 .2برگۀ دعوتنامه
خالصه اسناد مورد نياز

 .3رونوشت چکيدۀ مقاله به نام عضو هيأت علمي و نام دانشگاه

براي تأييد هزينهکرد

ياسوجYasouj University -
 .4مستند فراخوان همايش براي کميتۀ علمي
 .5پيشنويس برگۀ ماموريت

تبصره  -1-10چنانچه نامۀ پذيرش مقالۀ همايش در بازۀ زماني کمتر از  2ماهۀ پيش از برگزاري دريافت شود،
مالک تاريخ درخواست شرکت در همايش بهوسيلهي عضو هيأت علمي ،تاريخ نامهي پذيرش مقاله خواهد بود.
 -11موافقت با درخواست عضو هيأت علمي براي شرکت در همايشهاي برون کشوري در شوراي گروه ،شوراي
دانشکده ،شوراي آموزشي و شوراي پژوهشي دانشگاه انجام ميگيرد.
 -12هر عضو هيأت علمي براي دريافت هزينههاي شرکت در همايش برون کشوري ،بايستي برگۀ ويژۀ درخواست
هزينۀ آن را پرکرده و به همراه مستندات و مدارک مشروح زير ،حداکثر تا  15روز کاري (بدون احتساب تعطيالت
دانشگاه) پس از انجام سفر به مدير گروه آموزشي تحويل نمايد .نمونه برگۀ «درخواست هزينۀ شرکت در همايش
برون کشوري» در وبگاه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه موجود است.
 .1مقالۀ چاپ شده در همايش به نام عضو هيئت علمي و نام دانشگاه
ياسوج به صورت نوشتاري يا الکترونيک.
 .2بليط هواپيما.
 .3کپي ويزا با مهر ورود و خروج.
خالصه اسناد مورد نياز

 .4مستندات فراخوان همايش.
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 .5برگ مأموريت تأييد شده با چکيدۀ کوتاه گزارش سفر نوشته شدۀ
آن.
 .6نامۀ تأييديۀ رئيس دانشکده يا معاون پژوهشي دانشکده منوط به
ارائۀ سمينار يا سخنراني در دانشکده يا گروه مربوط در ارتباط با
همايش و فعاليت ارائه شده در آن.

تبصره  -1-12از آنجا که پرداخت هزينۀ همايشهاي خارجي منوط به ارائۀ فاکتور نميباشد ،ميزان پرداخت
خوداظهاري و تا سقف مصوب به صورت ريالي ميباشد .شايسته است اعضاي هيأت علمي در اين زمينه صداقت
و امانت را رعايت نمايند.

 -13عضو هيأت علمي موظف است بر پايۀ تاريخ و شمار روزهاي شرکت در همايش برون کشوري ،برنامهريزي براي
انجام مسئوليتهاي آموزشي خود همانند برگزاري کالسهاي جبراني را ارائه دهد .مدير گروه آموزشي مسئول
مديريت اين بند ميباشد.
 -14اگر عضو هيأت علمي پس از پرداخت حق ثبتنام در يک همايش برون کشوري ،به داليلي خارج از اراده (به
تشخيص مرجع ذيصالح) موفق به شرکت در آن همايش نشود ،در صورت ارائۀ مستندات چاپ مقالۀ نامبرده در
آن همايش به نام دانشگاه ياسوج 50 ،درصد حق ثبت نام (برابر فيش واريزي و فاکتور ريالي معتبر از صرافي ) تا
بيشينۀ 25/000/000ريال قابل پرداخت است .در اينصورت ،سهميۀ يکبار شرکت در همايش برون کشوري
با هزينۀ دانشگاه در آن سال محسوب ميشود.
تبصره  -1-14چنانچه عضو هيأت علمي مبلغ  50درصد حق ثبت نام را دريافت کرده باشد ،ميتواند دوباره از
سهميۀ همان سال براي شرکت در يک همايش برون کشوري با کم کردن اين مبلغ ( 50درصد حق ثبت نام
درياف شده) از هزينههاي شرکت در همايش ،بهرهمند شود.
تبصره  -2-14در صورت عدم موافقت با صدور ويزا براي عضو هيأت علمي متقاضي شرکت در همايش
خارجي 50 ،درصد هزينۀ بليط رفت و برگشت با هواپيما با ارائۀ مستند قابل پرداخت ميباشد.
-15پرداخت هرگونه هزينهاي به هر عضو هيأت علمي دانشگاه ياسوج براي شرکت در همايشهاي برون کشوري ،از
محل اعتبار ويژۀ پژوهشي همان عضو هيأت علمي انجامپذير است .بنابراين هر عضو هيأت علمي هنگامي مي
تواند برابر با اين شيوهنامه هزينههاي شرکت در همايشهاي برون کشوري را دريافت نمايد که داراي اعتبار ويژۀ
پژوهشي کافي (بر پايۀ آييننامۀ اعتبار ويژۀ پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ياسوج) باشد.
 -16اين شيوهنامه در  19بند و  10تبصره و در جلسۀ مورخ  91/1/22هيأت رئيسه دانشگاه به تصويب رسيد و در تاريخ
 94/08/05مورد بازبيني قرار گرفت.
 -17پرداخت هزينههاي شرکت در همايشهاي برون دانشگاهي در تاريخ  98/04/13به تصويب هيأت امناي دانشگاه
رسيده است.
 -18اين شيوهنامه در تاريخ  98/06/24در شوراي پژوهشي بازبيني و با تغييراتي در خصوص همايشهاي داخلي به
تصويب رسيده است.
 -19هزينههاي اين شيوهنامه در جلسۀ هيأت رئيسه مورخ  1398/08/14مطرح و با افزايش  20درصد هزينۀ همايش
هاي داخلي نسبت به سال  1397موافقت گرديد .مقادير مصوب در اين شيوه نامه درج گرديده است.

