آئین نامه نحوه استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند از فرصت های مطالعاتی
کوتاه مدت خارج کشور
وظط بٍ اَمیت اضتببط مستمط اػضبی محتطم َیأت ػلمی زاوشگبٌ بب مطاکع ػلمی مؼتبط بیه المللی ي تمبضب بطای
استفبزٌ اظ فطصت َبی مغبلؼبتی کًتبٌ مست زض تببستبن ،آئیه وبمٍ ظیط جُت بُطٌ بطزاضی تسيیه شسٌ است :
ماده  -1امکبن استفبزٌ اظ فطصت مغبلؼبتی کًتبٌ مست فمظ زض تببستبن ي حساکثط بٍ مست زي مبٌ يجًز زاضز.
(زضذًاست مست بیشتط تب سمف  3مبٌ ویبظمىس تصًیب َیبت ضئیسٍ زاوشگبٌ است)
ماده  -2بطای استفبزٌ اظ ایه فطصت ،ػضً محتطم َیأت ػلمی می ببیست تمبضبی کتبی ذًز ضا بٍ َمطاٌ زػًتىبمٍ
ضسمی ي مؼتبط اظ مطکع ػلمی ذبضجی بٍ گطيٌ آمًظشی اضائٍ ومبیس ي پس اظ مًافمت گطيٌ ،زاوشکسٌ مطبًعٍ ي
مؼبيوت پژيَشی زاوشگبٌ ،سبیط مطاحل اظ عطیك زفتط َمکبضی َبی ػلمی بیه المللی زاوشگبٌ پیگیطی ذًاَس شس.
تبصره :اػضبی َیئت ػلمی بب يضؼیت استرسامی رسمی لبزض بٍ استفبزٌ اظ ایه فطصت َستىس .استفبزٌی اػضبی
َیئت ػلمی بب يضؼیت استرسامی پیمانی اظ ایه فطصت مىًط بٍ اذص مجًظ اظ َیئت ضئیسٍ محتطم زاوشگبٌ
ذًاَس بًز.
ماده َ -3عیىٍ َبی استفبزٌ اظ فطصت مغبلؼبتی کًتبٌ مست اظ محل اػتببض پژيَشی ػضً َیأت ػلمی ي تب سمف
 30میلیًن ضیبل بب اضائٍ مساضن مطبًعٍ لببل پطزاذت ذًاَس بًز.
ماده  -4ػضً َیأت ػلمی ملعم بٍ اضائٍ گعاضش فؼبلیت َبی ػلمی اوجبم شسٌ زض عی زيضٌ مغبلؼبتی کٍ بٍ تبییس
مطجغ شی صالح زض مطکع ػلمی ذبضجی ضسیسٌ ببشس ،بٍ گطيٌ آمًظشی ي زاوشکسٌ مطبًعٍ می ببشسَ .مچىیه
اضایٍ سرىطاوی ػلمی مطتبظ بب سفط ػلمی زض زاوشکسٌ مطبًعٍ ویع العامی است.
ماده  -5وًع مبمًضیت افطاز متمبضی ياجس شطایظ مشببٍ مًاضز شطکت زض کىفطاوس َبی ػلمی ذبضج اظ کشًض می
ببشس.
ماده  -6ػضً َیئت ػلمی پس اظ اتمبم فطصت مغبلؼبتی کًتبٌ مست ملعم بٍ شطيع کبض زض زاوشگبٌ بًزٌ ي ومی-
تًاوس تمبضبی مطذصی استحمبلی یب مطذصی بسين حمًق ومبیس.
ماده  -7زض صًضت َمعمبوی ایه زيضٌ بب کىفطاوس ػلمی ذبضج اظ کشًض ،فمظ َعیىٍ شطکت زض ایه زيضٌ کًتبٌ
مست لببل پطزاذت است.
ایه آییه وبمٍ بب  7مبزٌ ي  1تبصطٌ زض جلسٍ مًضخ  1333/4/11شًضای پژيَشی زاوشگبٌ ي زض جلسٍ مًضخ
َ 1333/4/14یبت ضئیسٍ زاوشگبٌ بٍ تصًیب ضسیسٌ ي اظ تبضید فًق بٍ مست حسالل زي سبل جبیگعیه آییه وبمٍ
لبلی می شًز.

