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آییي ًاهِ اجرائی شرکت اعضای ّیات علوی
در هحافل علوی داخل ٍ خارج کشَر
هادُ  – 1شرایط عوَهی شرکت در هجوع علوی
 -1ارائِ اعالػاتی درتارُ هجوغ ػلوی تِ هذیریت پژٍّص جْت تررسی سغح هغلَب ٍ کیفیت هجوغ ػلوی ٍ کطَر ٍ
کویتِی ترگسار کٌٌذُ
 -2همالِ هَرد ًظر در ّیچ یک از هجاهغ ػلوی اػن از خارج ٍ داخل کطَر ارائِ ًطذُ تاضذ.
 -3آدرس ٍاحذ داًطگاّی تذٍى ّیچ هغایرتی تِ صَرت آدرس فارسی ٍ یا اًگلیسی در هحل ارائِ همالِ ٍ اًتطارات هجوغ
ػلوی رکر ضذُ تاضذ.
هادُ  – 2شرایط شرکت کٌٌدگاى
 -1هَضَع هرتثظ تا فؼالیت تخصصی ٍ پژٍّطی هتماضی تِ تاییذ هذیریت پژٍّطی
 -2داضتي دػَتٌاهِ از کویتِ ترگسار کٌٌذُ
 -3هتماضی در سال تٌْا یک تار هی تَاًذ از هحل اػتثار پژٍّاًِ جْت پرداخت کوک ّسیٌِ سفر الذام ًوایذ.
تبصرُ  -1در صَرت اػتثار ٍ کیفیت تاالی یک هجوغ ػلوی ٍ کویتِ ترگساری ٍ ارائِ همالِ تِ صَرت ضفاّی ،تٌا تر تررسی هذیریت
پژٍّطی ٍ تاییذ ضَرای پژٍّطی پرداخت کوک ّسیٌِ از هحلی غیر از پژٍّاًِ ػضَ ّیات ػلوی لاتل پرداخت است.
تبصرُ  -2داًطجَیاى تحصیالت تکویلی ًیس تٌا تر تررسی هذیریت پژٍّص ٍ تاییذ ضَرای پژٍّطی ًیس هی تَاًٌذ از هسایای ایي
آییي ًاهِ تْرهٌذ ضًَذ.
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هادُ  – 3هراحل اجرایی
ٍ -1جِ پرداخت کوک ّسیٌِ ثثت ًام از هحل اػتثار پژٍِّ ػضَ ّیات ػلوی درخَاست خَد را تا رػایت ضرایظ فَق تِ
ّوراُ فرم درخَاست پرداخت اػتثار پژٍِّ ٍ هستٌذات هٌذرج در هادُ ّای  2 ٍ 1را جْت تررسی تِ هذیریت پژٍّطی
تحَیل دّذ.

 -2هذیریت پژٍّطی درخَاست را تررسی ٍ در صَرت تغثیك تا ضرایظ هٌذرج در هَاد  ، 2 ٍ 1الذاهات الزم را جْت استفادُ
از هسایای ایي آییي ًاهِ اًجام خَاّذ داد.
 %70 -3درصذ هثلغ کل تخصیص یافتِ تا ارائِ تلیظ رزٍ ضذُ ٍ ّسیٌِ ثثت ًام تِ ػٌَاى پیص پرداخت تِ هتماضی پرداخت
هی ضَد.
 -4تسَیِ حساب ًْایی ّسیٌِ ضرکت در هجوغ ػلوی ػضَ ّیات ػلوی ،هٌَط تِ تحَیل فرم درخَاست پرداخت اػتثار
پژٍِّ حذ اکثر تا دٍ هاُ تؼذ آى است.
هادُ  -4تٌظین سٌد حسابداری ارقام ذیل با تَجِ بِ اعتبارات پژٍّاًِ اعضای ّیات علوی قابل پرداخت است.
الف) پرداخت حك ثثت ًام ترای ارائِ همالِ تِ صَرت ضفاّی تا سمف $500
ب) پرداخت کوک ّسیٌِ سفر ترای ارائِ همالِ ضفاّی تِ صَرت ریل است.
سمف پرداخت هجاهغ ػلوی کِ در کطَرّای هٌغمِ خاٍرهیاًِ ٍ آسیای هرکسی ترگسار ضذُ 10/000/000ریال است.
ترای کطَرّای ارٍپایی  15/000/000ریال  ،ضرق آسیا ،کاًادا ٍ آهریکا  20/000/000ریال
ج) تاتت ضرکت اػضای ّیات ػلوی در کٌفراًس ّای داخلی تا سمف  10/000/000ریال در سال لاتل پرداخت تَدُ ٍ تِ تؼذاد
کٌفراًس تستگی ًذارد.

هادُ  -5سایر ضَابط ٍ شرایط
 -1الزم است گسارش سفر ضرکت کٌٌذُ ٍ پرسطٌاهِ پیَست حذاکثر دٍ هاُ تؼذ از اًجام آى تِ هذیریت پژٍّص تحَیل دادُ
ضَد.
 -2چٌاًچِ هتماضی تِ ّر دلیلی هَفك تِ ضرکت در هجوغ ػلوی ًطَد ،کلیِ ّسیٌِ پرداخت ضذُ از ٍی هسترد هی ضَد.
 -3هذیریت پژٍّطی هجتوغ فٌی ٍ هٌْذسی اسفرایي ترحسي اجرای ایي آییي ًاهِ ًظارت ٍ گسارس ساالًِ ػولکرد آى را تِ
ضَرای پژٍّطی ارسال هی ًوایذ.
ایي آییي ًاهِ در تاریخ  94/6/23در  5هادُ ٍ  2تثصرُ تِ تاییذ ضَرای پژٍّطی رسیذ ٍ پس از اهضاء ّیات رئیسِ هجتوغ از ایي
تاریخ لاتل اجراست.
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هؼاًٍت پژٍّطی

هذیریت پژٍّطی

کارضٌاس پژٍّطی

دکتر حثیة اهلل صفری

دکتر صذیمِ ػثاسی

الِْ حسیي زادُ

