
 

 

 زنجان پایه علوم تکمیلی التتحصی دانشگاه علمی سفرهای نامه هشیو
 

 و ماده سه در ٠٢/٠٣/١٣٩٧ مورخه در دانشگاه دانشجویان و اساتید خارجی و داخلی سفرهای برای نامه شیوه این
 مذکور عددی مبالغ .شد خواهد اجرا ١٣٩٧ سال ابتدای از و رسیده دانشگاه پژوهشی شورای تصویب به تبصره چهار
 .شد خواهند اصالح لزوم صورت در و بررسی مجددا پژوهشی شورای در آتی سالهای برای نامه شیوه این در

 
 برای سال در ریال میلیون ۵ سقف تا راهنما اساتید پژوهشی گرنت محل از دانشجویان داخلی سفرهای هزینه :١ ماده
 امهن آیین کرد هزینه جدول مطابق گرنت، حلم از اساتید پرداختی مبلغ کل سقف .است پرداخت قابل دانشجو هر

 .بود خواهد پژوهانه مبلغ کلاز درصد ٢۵ حداکثر ،پژوهانه
 

 تایید و راهنما استاد درخواست با ،کشور داخل در شده برگزار المللی بین همایشهای در شرکت هزینه :١ تبصره
 .بود خواهد افزایش قابل ریال میلیون ده سقف تا دانشجو هر برای دانشکده، ریاست

 
 هزینه درصد ٢۵ فسق یا و شده هزینه پژوهشی خریدهای جهت راهنما استاد پژوهشی گرنت که صورتی در :٢ تبصره
 هزینه ،١ بند در مذکور سقف رعایت با و دانشکده ریاست موافقت با باشد، رسیده اتمام به آن همایشهای در شرکت
 .بود خواهد پرداخت قابل دانشکده فرس بودجه محل از همایشها در دانشجو شرکت

 
 بودجه محل از و سال در ریال میلیون ده سقف تا کشور، داخل علمی همایشهای در اساتید شرکت هزینه :٢ ماده
 .است بازپرداخت قابل ها دانشکده سفر

 
 اتید،اس پژوهشی گرنت و ها دانشکده سفر بودجه محل از دکتری دانشجویان و اساتید خارجی سفرهای هزینه :٣ ماده
 طول در علمی هیات عضو هر برای حمایتی مبلغ کل سقف .است بازپرداخت قابل آمد خواهد ادامه در که شرحی به

 .بود خواهد ساالنه پژوهشی گرنت از درصد ۵٠ حداکثر بعالوه ها دانشکده حمایت مبلغ سقف مجموع برابر سال
 

 یف کما سال هر در اول سفر برای ،دکتری دانشجویان و ساتیدا برای خارجی سفر اعتبار تامین اولویت :١-٣ بند
 ایه هزینه تامین جهت پژوهشی گرنت و بوده دانشگاه مصوب سقف تاو  ها دانشکده سفر بودجه محل از السابق
  .بود خواهد استفاده قابل بعدی سفرهای برای یا و مذکور سقف بر مازاد

 
 هبیم ویزا، هزینه خارجی، هایبلیط هزینه شامل صرفا خارجی سفر هزینه تامین جهت حمایت قابل موارد :٢-٣ بند

  .بود خواهد اسکان هزینه و کنفرانس در نام ثبت هزینه کشور، از خروج عوارض مسافرتی،
 

 :بود واهدخ زیر شرح به سفر )اصلی مقصد یا( نهایی مقصد به توجه با بلیط، جهت پرداخت قابل مبلغ سقف :٣-٣ بند
 یورو ٣٠٠ حداکثر :میانه آسیای و فارس خلیج حاشیه همسایه، شورهایک -الف 
  یورو ۶٠٠ حداکثر :شرقی جنوب آسیای و هند چین، آفریقا، قاره و اروپا قاره کشورهای -ب 
 یورو ٩٠٠ حداکثر :اقیانوسیه و آمریکا هایقاره کشورهای و کره، و ژاپن کشورهای -ج 
 



 

 

 
 دکتری جویاندانش و علمی هیات عضو خارجی سفر رایب پژوهانه محل از پرداختی حمایتی مبلغ مجموع :٣ تبصره
 .باشد پژوهانه کل مبلغ درصد ۵٠ از بیشتر نباید ایشان راهنمایی تحت

 
 از بیش سفر مدت که صورتی در علمی، هیات اعضای مدت کوتاه مطالعاتی فرصتهای از حمایت بمنظور :۴ تبصره
 با فرس آن برای پژوهانه محل از هزینه قابل مبلغ باشد، شده تقبل میزبان طرف از هانههزی از بخشی و بوده ماه یک
 .باشد ٣ تبصره در مذکور درصد ۵٠ از بیش میتواند دانشگاه پژوهشی شورای تایید


