
  

 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  

دستورالعمل اجرايي شركت دانشجويان در 
 خارجي و مسابقات علمي و مايشهايه

  المللي بين
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



دستورالعمل اجرائي شركت دانشجويان در كنفرانسهاي 
 المللي  و مسابقات علمي و بينخارجي

  
  :هدف 

ـ  ـ1ماده                          جام بخـشيدن بـه رونـد اعطـاي تـسهيالت بـه دانـشجويان        سدستورالعمل حاضر به منظور ان
اي دانـشجويي در    هـ   و شـركت تـيم      از كـشور   خـارج داخل و   متقاضي شركت در كنفرانسهاي     

هاي جهاني از  يك سو        حضور دانشجويان در عرصه   . شده است تهيه  المللي    مسابقات علمي بين  
تبـادل دانـش و تجربـه بـا         موجـب   و از سـوي ديگـر        موجب باال رفتن اعتبار علمـي دانـشگاه       

 .گردد ميكشورهاي خارجي 

  :اختصارات 
 : ها اختصارات زير بكار رفته است ژهدر اين دستورالعمل براي جلوگيري از تكرار وا ـ2ماده 

  نصيرالدين طوسي،  دانشگاه صنعتي خواجه: دانشگاه
 در   يـا دكتـري   و  كارشناسـي ارشـد     كارشناسي،  هر دانشجويي كه در يكي از مقاطع        : دانشجو  

  . باشد  ميدانشگاه مشغول به تحصيل
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، : وزارت

ر، كنگره، اجالس، نشست و ساير كلمات متـرادف منحـصراً از            همچنين به جاي كلمات سمينا    
  .استفاده شده است» كنفرانس«واژه 

  
  كنفرانسهاي خارجي: بخش اول 

  
  :شرايط عمومي 

  كند دانشجويي كه قصد دارد از تسهيالت دانشگاه براي شركت در كنفرانس خارجي استفاده             ـ3ماده  
   :بايد داراي شرايط عمومي زير باشد

  )اولويت با دكتري (در يكي از مقاطع تحصيالت تكميليشتغال به تحصيل  ا-3-1
                        سنوات دانشجويان كارشناسي ارشد كه متقاضي استفاده از تسهيالت شركت در             :1 تبصره

 و دانشجويان دكتـري نيـز        نيمسال تحصيلي باشد   5كنفرانس خارجي هستند نبايد بيش از       
  .درخواست بايد در محدوده قانوني تحصيل خود باشندام در هنگ

   ارائه مقاله بعنوان نويسنده اول يا دوم در كنفرانس مورد نظر-3-2
   پذيرش قطعي مقاله از سوي دبيرخانه كنفرانس-3-3



   تصويب درخواست دانشجو در شوراي گروه تخصصي-3-4
  درخواست دانشجو در شوراي دانشكده تصويب -3-5

              دانـشگاه دارند،دانـشگاه      طـرف   نامـه از   فـي ر نياز به مع   تنهادانشجوياني كه     براي : 2تبصره  
    .معرفي نامه مذكور را با تأييد حوزه معاونت آموزشي براي ايشان صادر خواهند نمود

  
  :تسهيالت 

ان در ابتداي هر سال شوراي پژوهشي بودجـه معينـي را بـراي حمايـت از شـركت دانـشجوي                 -4ماده  
  .هاي تحصيالت تكميلي در كنفرانسهاي خارج از كشور در نظر خواهد گرفت  دوره

  :مدارك 
             دانشجو پـس از حـصول اطمينـان از پـذيرش مقالـه بايـد مـدارك زيـر را بـه مـدير گـروه                           -5 ماده  

  :تحويل دهد
   متن كامل مقاله-5-1
   قطعي مقاله اصل نامه پذيرش-5-2
  . كه در آن تاريخ، محل و هزينه ثبت نام ذكر شده باشد بروشور كنفرانس-5-3
         رسـيده  و مدير تحصيالت تكميلي دانشكده      كه به تاييد استاد راهنما       فرم درخواست    -5-4

  باشد
   ارائه مدركي دال بر كسب نمره زبان انگليسي توسط دانشجويان دكتري-5-5
 و يـا معـادل آن   50 حداقلMCHE ارائه مدركي دال بر كسب نمره زبان انگليسي          -5-6

  از امتحانات مشابه براي دانشجويان كارشناسي ارشد
  :گردش كار 

  :باشد  درخواست استفاده از تسهيالت به شرح زير ميگردش كار  - 6ماده        
  دهد  را به مدير گروه تحويل مي5 دانشجو كليه مدارك مندرج در ماده -6-1      

 تخصصي طرح و در صورت تصويب كليـه  انشجو را در شوراي    مدير گروه درخواست د    -6-2
  .نمايدارسال ميدانشكده صورتجلسه به معاونت پژوهشي  مدارك را به همراه

  معاون پژوهشي دانشكده درخواست دانشجو را در شوراي دانشكده طرح و در صورت             -6-3          
  .نمايد ارسال ميدانشگاه معاونت پژوهشي مراه صورتجلسه به ه هتصويب كليه مدارك را ب

 دسـتور پرداخـت را   ، دانشگاه پس از بررسي مدارك و رفـع نقـايص          معاونت پژوهشي    -6-4  
  .كند صادر مي

  .گردد يم  به دانشجو پرداخت  توسط معاونت اداري مالي هزينه مربوطه6-5
  .دانشجو جهت اخذ گذرنامه بايد راساً اقدام نمايد : 3 تبصره                



                       اند جهت اخـذ گذرنامـه        دانشجويان ذكوري كه خدمت نظام وظيفه انجام نداده         :4 تبصره              
   .گردند معرفي ميمعاونت دانشجويي از طريق معاونت پژوهشي به 

     تـر همكاريهـاي   بـا دف معاونـت پژوهـشي دانـشگاه   در صورت نياز به اخذ ويزا،     : 5 تبصره                  
  . وزارت مكاتبه خواهد نمودالمللي  علمي بين

  
  :تسويه حساب 

  :باشد حل انجام تسويه حساب دانشجويان پس از شركت در كنفرانس به شرح زير ميمرا -7ماده 
 ه انجام تـسويه حـساب اقـدام    پس از پايان كنفرانس بايد نسبت ب  حداكثر يكماه    دانشجو   -7-1        

  .نمايد
حساب دانشجو بايد مدارك زير را به معاونت پژوهشي دانشكده تحويـل    جهت انجام تسويه   -7-2        

  : دهد
  الشه بليط رفت و برگشت  -7-2-1        
   رسيد پرداخت حق ثبت نام -7-2-2                
  ساب فرم درخواست تسويه -7-2-3                

 در صورت كامل بـودن، آنهـا را بـه معاونـت              مدارك را بررسي و     معاونت پژوهشي دانشكده   -7-3       
  .نمايد  ارسال ميپژوهشي دانشگاه

 بـه امـور      تسويه حـساب   نيز مدارك را بررسي و پرونده را جهت       معاونت پژوهشي دانشگاه     -7-4        
  ..ارسال ميكندمالي 

  .نمودخواهد حساب اقدام   امور مالي پس از بررسي پرونده نسبت به تسويه-5  -7  
حساب ننمايـد، معاونـت پژوهـشي دانـشگاه طـي             چنانچه دانشجويي اقدام به تسويه     : 6تبصره         

معاونت آموزشي نيز ضـمن     . به اطالع معاونت آموزشي دانشگاه خواهد رساند      را  اي موضوع     نامه
ي التحـصيل   از صـدور گـواهي فـارغ    اطـالع رسـاني بـه وي    ودرج اين امـر در پرونـده دانـشجو       

  .خودداري خواهد كرد
  

  المللي مسابقات علمي بين: بخش دوم 
  :شرايط عمومي 

 المللي  هاي دانشگاه در مسابقات علمي بين    دانشجوياني كه قصد دارند در چارچوب تيم       -8ماده    
  :نمايند بايد داراي شرايط زير باشند  شركت

      كارشناسي ارشـد و يـا دكتـري بـه            اشتغال به تحصيل در يكي از مقاطع كارشناسي،        -8-1            
  هنگام برگزاري مسابقات 



   استاد راهنما توسطعضويت دانشجو در تيم تائيد  -8-2              
  . نباشد15كل دانشجو كمتر از معدل به تاييد معاونت آموزشي دانشكده مربوطه  -8-3        
    مسابقه علمي مورد نظر ذكر شده در آئين نامهكليه شرايطدارا بودن  -8-4        

   رشته دانشجو با مسابقه علمي و تيم مربوطهتناسب  -5 -8             
    :قه بشرايط مسا

مرجع تعيـين اعتبـار وزارت      (  مسابقات علمي داراي اعتبار باالي جهاني باشد         سازمان متولي  ـ9ماده   
        )باشد مي

  :تسهيالت 
  .است زير قرار ه هاي اعزامي ب براي تيم تسهيالت در نظر گرفته شده -10ماده 

  ) درصد بهاي بليط100(هاي رفت و برگشت   كليه هزينه-10-1                
  :هاي اقامت به ترتيب زير   درصد هزينه100 تا 30 -1-2                 

  .يدتيم در مسابقه رتبه اول را كسب نما درصد هزينه در صورتي كه 100 -                  
  .تيم در مسابقه رتبه دوم را كسب نمايد درصد هزينه در صورتي كه 80 -                  
  .دتيم در مسابقه رتبه سوم را كسب نماي درصد هزينه در صورتي كه 60 -                  

              درصد هزينه در صورتي كه تيم در مسابقه رتبه چهارم يا كمتر را كـسب                30 -           
  .          نمايد  

 درصد هزينـه                        سيهاي رفت و برگشت و      ها كليه هزينه     دانشگاه در مورد همه تيم     -10-3                 
پـس از بازگـشت تـسويه حـساب انجـام      الحـساب پرداخـت و    اقامت را به صـورت علـي   

  .گردد مي
ات الزم تشكيل گردد و حصول اطمينان از اين         تيم بايد از حداقل تعداد نفر      : 7تبصره  

  .آيد به عمل ميمعاونت پژوهشي دانشگاه امر توسط دانشكده و 
 سرپرست تـيم در مـسابقه بـر اسـاس ضـوابط ماموريـت               هاي شركت   هزينه : 8تبصره  

  .گردد ميپرداخت كارمندان دولت 
  :گردش كار  

  :باشد رح زير مي به شييهاي دانشجو  گردش كار جهت اعزام تيم-11ماده 
     دعوتنامـه،   ( درخواست اعزام به همراه اسامي اعضاي تـيم و سـاير مـدارك الزم                -11-1       

  . توسط استاد راهنما به مدير گروه مربوطه ارائه مي شود)... مسابقه و ،بروشور
                        ه مدارك را   مدير گروه درخواست را در شوراي گروه طرح و در صورت تصويب كلي             -11-2                

  .نمايد  همراه صورتجلسه به معاونت پژوهشي دانشكده ارسال ميبه



 در شـوراي دانـشكده طـرح و در صـورت            درخواست را كده   معاون پژوهشي دانش   -11-3 
مدارك را به همراه صورتجلـسه بـه معاونـت پژوهـشي             7، با لحاظ نمودن تبصره      تصويب

  .نمايد يدانشگاه ارسال م
    در  پژوهـشي دانـشگاه طـرح و         معاون پژوهشي دانشگاه درخواست را در شوراي         -11-4                 

  :گيرداقدامات زير انجام ميتصويب صورت 
  المللي وزارت جهت اخذ ويزا ر همكاريهاي علمي بينت مكاتبه با دف-11-4-1                      
هاي سفر مطـابق       صدور دستور به امور مالي دانشگاه جهت پرداخت هزينه         -11-4-2                      

   اين دستورالعمل10 ماده
     ،  بـراي دانـشجويان    وظيفـه    در صورت نياز به اخذ معافيـت موقـت نظـام           -11-4-3       

  .معاونت پژوهشي با حوزه هاي مربوطه مكاتبه خواهد نمود
  اقدام به تهيه بليط نمـوده و عـازم شـركت در             فرهزينه س  تيم پس از اخذ ويزا و        -11-5   

  .گردد مسابقه مي
  :تسويه حساب 

  :اقدامات زير را انجام دهد بايد  تيم پس از بازگشت از مسابقه -12ماده 
   ارائه نتايج و گزارش مسابقه به معاونت پژوهشي دانشگاه-12-1         

  . ارائه كليه مدارك الزم با تسويه حساب مالي -12-2
 اين آيـين نامـه بـا دانـشجو رفتـار            6مطابق تبصره   در صورت عدم تسويه حساب به موقع،         : 9تبصره  

  .خواهد شد
و  در شوراي پژوهشي دانشگاه      11/11/83 تبصره در تاريخ     9و   ماده   13 اين دستورالعمل در      -13ماده

  .قرار گرفتصويب مورد ت در شوراي دانشگاه 13/2/84در تاريخ 


