
 *1-5فرم شماره 
 ی خارج از کشوردرخواست اعضای هیات علمی برای سفر پژوهش

ضروری است و در صورتی که این سفر با هزینه شخصی و یا کمک شده  به صورت تایپاین فرم ها معتبر بین المللی خارج از کشور تکمیل های آموزشی و  نمایشگاهها، کارگاهبرای شرکت در کنفرانس –1*
 ندارد. دانشکده/ گروه مستقل و پردیس/دانشکده مستقلنیاز به مصوبه شورای شود، هزینه میزبان انجام می

 ت و تخصص متقاضی مرتبط باشد. یفعالالمللی که عضو هیات علمی در آن شرکت می نماید باید با  های معتبر بیننمایشگاه و های آموزشیها، کارگاهموضوع کنفرانس -2
 یگری ارایه شده باشد و نام دانشگاه یزد به عنوان آدرس دانشگاه متبوع متقاضی در مقاله ذکر شود.محتوای مقاله نباید قبال در هیچ مجله علمی یا کنفرانس د -3
 نامه پژوهانه است.شیوه( 1های ستاره دار جدول )امتیاز از ردیف پنجشرط الزم برای هر بار شرکت در کنفرانس یا کارگاه خا رجی، کسب حداقل میانگین  -4
  :تایید شودو شورای پژوهشی دانشگاه  دانشکده/ گروه مستقل، شورای پردیس/دانشکده مستقلشورای های زیر توسط ید بر اساس معیارباگردهمایی اعتبار  -5

 المللی برگزار شود.الف( با مشارکت یک یا چند سازمان، دانشگاه یا انجمن تخصصی بین
 .قرار دهدیا آموزش  های مختلف را مورد بررسیی ملیتعالقه های گوناگون داشته یا موضوع موردملیتمخاطبینی از  گردهمایی .المللی باشدب( دارای هدف و موضوع بین

 باشندداشته برگزاری کارگاه مشارکتیا در  کنفرانسهای علمی /اجرایی/فنی یا داوری در کمیته کشور( 3ی مختلف )حداقل از کشورهاصاحب نظر های پ( شخصیت
 توسط شرکت کنندگان خارجی ارائه شود. در کنفرانس های علمی ها و مقالهخنرانیت( بخش قابل قبولی از س

 است.  برداشتی قابل هزینه شرکت عضو هیات علمی در کنفرانس های بین المللی با گواهی پذیرش و ارایه مقاله یا اثر هنری، از محل پژوهانه نظری عضو هیات علم -6
 استفاده نماید ودخ از محل اعتبار نظری پژوهانهمیلیون ریال  08معادل تواند حداکثر های معتبر خارجی، در هر سال میفرانسهر عضو هیات علمی جهت شرکت در کن -7
 %75المللی شرکت کرده و حداکثر آموزشی معتبر ملی و بین در یک کارگاهو معاونت پژوهشی دانشگاه  دانشکده/ گروه مستقل، پردیس/دانشکده مستقلتواند پس از تایید هر عضو هیات علمی می -0

 در هر سال برداشت نماید.میلیون ریال 54های مربوط را از اعتبار نظری پژوهانه خود تا سقف هزینه
نظری پژوهانه  یا نمایشگاه بین المللی( شرکت نموده و هزینه های آن را تا سقف تعیین شده از محل اعتبار تواند در هر سال حداکثر در دو سفر خارجی) کنفرانس، کارگاه وهر عضو هیات علمی می -9

 نماید.  برداشت
 باشد.می میلیون ریال 08معادل سال در یک المللی(از محل اعتبار پژوهانه برای انجام سفرهای خارجی ) کنفرانس، کارگاه و یا نمایشگاه بین برداشتهای قابل حداکثر هزینه -18
کنفرانس، پس از احراز موجه بودن دلیل عدم شرکت در کنفرانس توسط  CDخارج از کشور، به شرط چاپ مقاله در کتاب یا ی یا داخلهای در صورت پرداخت هزینه ثبت نام و عدم شرکت در کنفرانس -11

 است. برداشتل پژوهانه نظری قابل کمیته ممیزی پژوهانه، هزینه مربوط از مح
 حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال گردد.حداکثر یک ماه پس از تاریخ بازگشت از سفر به  بایدگزارش سفر خارج از کشور  -12
به دفتر  2رک الزم و فرم تکمیل شده شماره برای تسویه حساب نهایی باید درخواست اعضای هیات علمی برای شرکت در سفر پژوهشی خارج از کشور به صورت تایپ و تایید شده همراه با مدا -13

 .معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال گردد
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 پژوهشی دانشکده/ مدیر گروه مستقل -معاون محترم آموزشی

اعتبار پژوهانه □کمک هزینه کشور میزبان□  هزینه شخصی□ باالمللی بینمعتبر ه نمایشگا□/آموزشی کارگاه□کنفرانس/□در نظر دارم در اینجانب 

حکم ماموریت  ،نسب به بررسی درخواست اینجانب اقدام الزم مبذول و در صورت تایید تا ترتیبی اتخاذ نمایید شرکت نمایم. خواهشمند است

 باشم.و به زبان گردهمایی مسلط می دارک مورد نیاز ضمیمه استمموارد زیر تکمیل شده و ضمناً  خارج از کشور اینجانب صادر شود.

 :/کارگاه/نمایشگاهنام کنفرانس -1

 کشور و شهر برگزاری کنفرانس/کارگاه/نمایشگاه: -2

 نام برگزار کننده کنفرانس/کارگاه/نمایشگاه: -3

 :تاریخ پایان  شروع :تاریخ    : کنفرانس/کارگاه/نمایشگاهتاریخ برگزاری  -4

 : )در صورت ارایه مقاله( عنوان مقاله -5

  :)در صورت ارایه مقاله( نام نویسندگان مقاله -6

شود و مقاالت سال برگزار می                  و هر                   از سال    ایمنطقه□/جهانی□کنفرانس/کارگاه/ نمایشگاه معتبر بین المللی در سطح  -7

 شوند.فته میبدون داوری پذیر□/با داوری□

، )در صورت ارایه مقاله( پذیرش مقالهنامه و  چکیده تصویر، 3-7 شده فرم تکمیل )در صورت ارایه مقاله(، 2-7فرم تکمیل شده  :مدارک مورد نیاز

 .ذکر شده است نیاسامی کمیته علمی/داوری/ف وها هزینه ،که در آن زمان برگزاری یفراخوان ونامه شرکت در کنفرانس/کارگاه/نمایشگاه دعوت 

     مضاء:تاریخ و ا        :انوادگی متقاضیخنام و نام
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 شرورای                               جلسره مرورخ          ،دانشکده/ گرروه مسرتقل  شورای پژوهشی                                  درخواست فوق در جلسه مورخ   

 .مطرح و به تصویب رسیدشورای پژوهشی دانشگاه                              و جلسه مورخ    پردیس/دانشکده مستقلوهشی ژپ

  ء:مضااتاریخ و     :پژوهشی دانشکده/ مدیر گروه مستقل -معاون آموزشیانوادگی خنام و نام

 ء:مضاتاریخ و ا       :س/ دانشکده مستقلپردیی انوادگی معاون پژوهشخنام و نام

 ء:مضاتاریخ و ا      گی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:خانوادنام و نام

 

 

 

 جهت استحضار و اعالم به متقاضی پردیس/ دانشکده مستقلرونوشت: معاون محترم پژوهشی 


