ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ زﻧﺠﺎن
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻮرﺧﻪ  ١٣٩٧/٠٣/٠٢در ﺳﻪ ﻣﺎده و
ﭼﻬﺎر ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه رﺳﯿﺪه و از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ١٣٩٧اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدی ﻣﺬﮐﻮر
در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺗﯽ در ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺠﺪدا ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده  :١ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻣﺤﻞ ﮔﺮﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺳﺎل ﺑﺮای
ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ .ﺳﻘﻒ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ از ﻣﺤﻞ ﮔﺮﻧﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٢۵درﺻﺪ ازﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :١ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺎﯾﯿﺪ
رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪه ،ﺑﺮای ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :٢در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺳﻘﻒ  ٢۵درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎی آن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮑﺪه و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ  ،١ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻔﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده  :٢ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺳﺎل و از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﻔﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺎده  :٣ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻔﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ و ﮔﺮﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ،
ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ .ﺳﻘﻒ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﻃﻮل
ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻤﺎﯾﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ ﺑﻌﻼوه ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵٠درﺻﺪ از ﮔﺮﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺪ  :١-٣اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ،ﺑﺮای ﺳﻔﺮ اول در ﻫﺮ ﺳﺎل ﮐﻤﺎ ﻓﯽ
اﻟﺴﺎﺑﻖ از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻔﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ وﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده و ﮔﺮﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﺬﮐﻮر و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺪ  :٢-٣ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﯿﻂﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ وﯾﺰا ،ﺑﯿﻤﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ،ﻋﻮارض ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﮑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺪ  :٣-٣ﺳﻘﻒ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﻠﯿﻂ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ )ﯾﺎ ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ( ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
اﻟﻒ -ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٣٠٠ﯾﻮرو
ب -ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺎره اروﭘﺎ و ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ و آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۶٠٠ﯾﻮرو
ج -ﮐﺸﻮرﻫﺎی ژاﭘﻦ و ﮐﺮه ،و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺎرهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٩٠٠ﯾﻮرو

ﺗﺒﺼﺮه  :٣ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی
ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۵٠درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :۴ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ از ﻃﺮف ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻘﺒﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮای آن ﺳﻔﺮ ﺑﺎ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از  ۵٠درﺻﺪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه  ٣ﺑﺎﺷﺪ.

