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آيين نامه استفاده از تسهيالت دانشگاه جهت شرکت اعضای هيئت علمی و 
دانشجويان دانشگاه تهران در  همايش های بين المللی

مقدمه
اين دستورالعمل شامل شركت در كنگره ها در صورت ارائه مقاله يا چكيده مقاله منجر به چاپ در كتاب يا 
نشريه مجموعه مقاالت يا خالصه مقاالت كنگره و يا ارائه شده در CD همايش كه دارای ايندكس بين المللی 
و يا ايندكس معتبر در رشته های تخصصی مربوطه باشد و يا همايش هايی كه در زمينه تخصصی مورد تأييد 

شورای روابط بين الملل واحد مربوطه قرار گرفته شده، می باشد.

در  دانشگاه  دانشجويان  و  علمی  هيئت  اعضای  شرکت  برای  نياز  مورد  مدارک  ماده1- 
کنگره ها و همايش های بين المللی:

1- نامه پذيرش برگزار كننده همايش
2- خالصه مقاله

3- مصوبه شورای گروه مربوطه

در  دانشگاه  دانشجويان  و  علمی  هيئت  اعضای  از شرکت  دانشگاه  مالی  حمايت  ماده2- 
همايش بين المللی:

الف- اعضای هيئت علمی
2-1- اعضای محترم هيئت علمی كه دارای مقاله پذيرفته شده در همايش های بين المللی باشند برای يكبار 

در سال می توانند از كمك هزينه پايه به مبلغ 10/000/000 ريال از محل اعتبارات معاونت برخوردار شوند.
2-2- عالوه بر پرداخت مبلغ كمك هزينه پايه مبالغ زير نيز از محل اعتبار ويژه )گرنت( اعضای هيئت علمی 

برای يكبار در سال قابل پرداخت است.
  بهای بليط رفت و برگشت از تهران به محل همايش و برعكس به نحوی كه كمترين هزينه را دربرداشته 

باشد. )برابر مستندات(
  مبلغ5/000/000 ريال كمك هزينه سفر

  حق ثبت نام حداكثر تا مبلغ 15/000/000 ريال )مبنای محاسبه ارز مبادله ای می باشد(
از محل گرنت اعضای هيئت علمی پرداخت هزينه  بار دوم فقط صدور حكم مأموريت و  برای سفر   -3-2

ثبت نام )تا سقف 15/000/000 ريال با مبنای محاسبه ارز مبادالتی( ميسر خواهد بود.
تبصره 1: شايان ذكر است 50 % كليه مبالغی كه از محل گرنت قابل پرداخت است قبل از انجام سفر پرداخت 
می شود و 50 % بقيه منوط به ارائه مدارك بازگشت از سفر شامل گزارش سفر توسط متقاضی پس از بازگشت 
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و ارائه تصوير بليط و تصوير پاسپورت ميسر است.
تبصره 2: اعضای هيئت علمی كه دارای سفر مصوب همايش بوده و به دليل عدم صدور ويزا امكان شركت در 
همايش را نمی يابند می توانند 50 % مبالغ مقرر )هزينه ثبت نام و هزينه ويزا( را از محل گرنت دريافت نمايند.

در مورد دانشجويان )با شرايط مشابه( كه مقاله آنها به چاپ رسيده است، 50 % هزينه های انجام شده تا سقف 
5/000/000 ريال قابل پرداخت خواهد بود.

ويزا  اخذ  كه جهت  بين المللی  همايش های  در  متقاضی شركت  علمی  هيئت  اعضای  از  دسته  آن  تبصره3: 
مجبور به سفر به كشور ثالث )كشورهای همسايه( می باشند تنها برای يكبار در سال از كمك هزينه به مبلغ 

5/000/000 ريال و هزينه بليط رفت و برگشت )هر دو از محل گرنت( برای سفر مذكور برخوردار می گردند.
تبصره4: اعضای هيئت علمی كه از نظر اعتبار ويژه تخصيصی در هر سال جزو 10 % اول گرنت پرديس/

دانشكده مربوطه می باشند. در همان سال می توانند در سفر دوم برای شركت در همايش بين المللی عالوه بر 
هزينه ثبت نام، هزينه بليط رفت و برگشت و مبلغ 5/000/000 ريال بابت كمك هزينه سفر را از محل گرنت 

خود هزينه نمايند.
تبصره5: آن دسته از اعضای هيئت علمی بازنشسته متقاضی شركت در همايش های بين المللی كه همچنان 
در انجام امور پژوهشی با دانشگاه ادامه همكاری می نمايند و بر اين اساس از گرنت پژوهشی ساليانه برخوردار 

می گردند؛ پس از طی روال مصوب می توانند از هزينه های مصوب )از محل گرنت( استفاده نمايند.
تبصره 6: اساتيدی كه برندگان اول تا سوم جوايز جشنواره های خوارزمی، رازی، فارابی، ابن سينا، برگزيدگان 
جشنواره پژوهش )وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و دانشگاه تهران( می باشند و بين الملل دانشگاه تهران )و 
بر اين اساس مشمول پايه تشويقی می شوند( و نيز پژوهشگران پيشكسوت نمونه جشنواره پژوهش دانشگاه، 
می توانند برای يكبار اضافی در طی سال انتخاب و دو سال متوالی پس از آن از تسهيالت دانشگاه در بند 2 

استفاده نمايند. 
تبصره 7: سقف استفاده از تسهيالت برای مشمولين تبصره های 4 و 6 كاًل دو بار در سال می باشد.

)webinar(تبصره 8: پرداخت هزينه ثبت نام در برخی از كنفرانس های بين المللی كه به صورت غير حضوری
برگزار می شوند يا تصميم شورای بين الملل دانشگاه از محل گرنت اساتيد مجاز می باشد.

ب- دانشجويان:
1- دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد فقط يك بار و دانشجويان دوره دكتری فقط دو بار  در طول تحصيل 

می توانند از كمك هزينه پايه به مبلغ 10/000/000 ريال برخوردار شوند.
تبصره 9: دانشجويان غير ايرانی شاغل به تحصيل در مقطع دكتری می توانند يكبار در طول تحصيل از كمك 

هزينه پايه معاونت بين الملل به مبلغ 10/000/000 ريال برخوردار شوند.
2- دانشجويان مقطع دكتری پيوسته در رشته بيوتكنولوژی )از ترم پنج به بعد( سه بار در طول مدت تحصيل 

می توانند از تسهيالت دانشگاه جهت شركت در كنگره های بين المللی استفاده نمايند.
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3- دانشجويان نخبه و استعدادهای درخشان عالوه بر كمك هزينه فوق، امكان دريافت كمك هزينه از دفتر 
استعدادهای درخشان بر اساس مقررات را دارند. بديهی است دانشجويان مذكور می بايست در فرم درخواست 

گواهی استعداد درخشان بودن را به همراه ساير مدارك به مشاورين بين الملل ارائه نمايند.
به  از يك محل كمك هزينه دريافت می كنند و در صورت تمايل  بورسيه هستند فقط  4- دانشجويانی كه 

استفاده از تسهيالت دانشگاه حتمًا بايد گواهی الزم توسط وزارت علوم را ارائه نمايند.

ماده3- فرآيند اجرايی:
3-1- كليه مدارك مورد نياز توسط متقاضی مؤكدا حداقل تا يك ماه قبل از انجام سفر به مشاور بين الملل 

پرديس/دانشكده به منظور تصويب در شورای روابط بين الملل واحد مربوطه ارائه گردد.
3-2- در نامه پذيرش مقاله در متن خالصه مقاله و يا در متن مقاله كامل )در صورت چاپ به صورت كامل( 

حتما  نام و مشخصات متقاضی، نام دانشگاه تهران به صورت University of Tehran قيد گردد.
تبصره 10: پذيرش مقاله نشانگر چگونگی شركت است و بايستی در آن داوطلب به عنوان عضوی از دانشگاه 

تهران و با مشخصات كامل معرفی شده باشد.
تبصره 11: هم خوانی بين تخصص استاد و دانشجوی متقاضی با عنوان مقاله و موضوع كنگره ضروری است 

كه اين امر می بايست در شورای روابط بين الملل پرديس/دانشكده مد نظر و مورد تصويب قرار گيرد.
3-3- چكيده و يا مقاله كامل می بايستی به زبان اصلی باشد.

3-4- در نامه پذيرش مقاله حتما عنوان مقاله ذكر و پذيرش )acceptance( به صراحت قيد گردد. بديهی 
است در صورتی كه متقاضی فقط دعوت شده باشد از تسهيالت دانشگاه برخوردار نخواهد شد مگر به شرط 
تصويب در شورای روابط بين الملل پرديس/دانشكده و كسب مجوز مربوطه از شورای بين الملل دانشگاه آن 
هم در قالب دستورالعمل مصوب شركت اساتيد در كارگاه ها، نمايشگاه ها و رويدادهای بزرگ )غير از كنگره ها 

و كنفرانس ها بدون ارائه مقاله(
3-5- در صورتی كه مقاله به صورت مشترك و با مؤسسات ديگر تدوين شده باشد، نام دانشگاه تهران در 

ابتدا درج شود.
3-6- در مقاله مشترك، فقط يك نفر می تواند از تسهيالت دانشگاه استفاده نمايد و ضروری است نفرات ديگر  
رضايت خود را با شركت فرد مورد نظر اعالم نمايند و مسئوليت نظارت بر اين امر به عهده پرديس/دانشكده 

خواهد بود.
تبصره 12: در مورد دانشجويان دوره دكتری، چنانچه مقاله مشترك بين استاد راهنما و دانشجوی مربوطه، 
مستخرج از پايان نامه داشجوی بوده و در صورتی كه لزوم شركت دانشجو در كنگره در ارتقاء سطح علمی 
راهنما می تواند در صورت  استاد  پرديس/دانشكده  بين الملل  موافقت شورای  باشد در صورت  مؤثر  پايان نامه 
تمايل از محل گرنت خود هزينه بليط و ثبت نام كنگره دانشجو را تقبل نمايد. در اين مورد حداكثر سقف قابل 
پرداخت هزينه ثبت نام برای دانشجويان و عضو هيئت علمی در مجموع 15/000/000 ريال در سال بر مبنای 
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ارز مبادالتی خواهد بود.
3-7- اختصاص اعتبارات ريالی )مازاد بر موارد مصوب دانشگاه( جهت حضور درهمايش های بين المللی از طرف 

دانشكده ها و پرديس ها مانند سال های قبل بالمانع است.
3-8- حداكثر 5 نفر از اعضای هيئت علمی و 5 نفر از دانشجويان پرديس/دانشكده مجاز به شركت در يك 
همايش واحد خواهند بود. چنانچه تعداد متقاضيان شركت در همايش از 5 نفر بيشتر باشد، اولويت با متقاضيانی  
خواهد بود كه مقاله خود را به صورت شفاهی )oral( ارائه  نمايند. در موارد خاص در صورتی كه تعداد متقاضيان 

بيش از 5 نفر باشد تصميم نهايی به عهده شورای روابط بين الملل پرديس/دانشكده خواهد بود.
3-9- درخواست ها پس از انجام مراحل طی نامه ای:

الف- از طرف رياست و يا معاونت محترم پژوهشی واحد به معاونت بين الملل جهت پرداخت كمك هزينه )پس 
از مراجعت از سفر و ارائه مستندات(

ب- از طريق رياست و يا معاونت محترم پژوهشی واحد به معاونت بين الملل واحد با مديريت محترم نيروی 
انسانی جهت صدور حكم مأموريت اعضای هيئت علمی دانشكده ها )صدور احكام مأموريت پرديس ها توسط 
خود پرديس( مكاتبه می گردد. بديهی است مراحل استفاده اعضای هيئت علمی از مبالغ مربوط به گرنت، كما 

فی السابق توسط معاونت پژوهشی پرديس/دانشكده انجام خواهد شد.
تبصره13: جهت تسهيل و هماهنگی هرچه بهتر در استفاده از گرنت به منظور شركت در كنگره ها، همايش های 

بين المللی و غيره 10% كل مبلغ گرنت اختصاصی به واحدها بلوكه می شود تا در موارد فوق هزينه گردد.

 اين آيين نامه در 3 ماده و 13 تبصره تدوين و از تاريخ 1392/1/15 قابل اجرا می باشد.
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