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 31 06/0 امین جلسه شورای پژوهشی 062

آورده پاداش مقاله برای اعضاء هیأت علمی بازنشسته که آدرس دانشگاه خوارزمی را در مقاله خود  مقرر شد

 پرداخت شود.باشند 

 

 92/9/31 جلسه شورای پژوهشیامین  065

پردازی، نقد و مناظره، و باتوجه به این که اعضای های نظریهاری کرسیرباره چگونگی تشکیل کمیته برگزد

های مرتبط و مسئول نهاد نمایندگی عضو از دانشکده 4کمیته شامل رئیس دانشگاه، معاون پژوهشی دانشگاه، 

، های جدیدباره تأکید شد با توجه به تأسیس برخی دانشکدهشود، در اینمقام معظم رهبری در دانشگاه می

 ها نیز مدنظر قرار گیرد.مشارکت آن

 

 52/3/31 امین جلسه شورای پژوهشی 062

نامه بازنگری شده فرصت مطالعاتی بحث شد و مقرر شد با رعایت مقررات و شرایط عمومی موجود درباره آئین

 نامه وزارتی، شرایط و ضوابط اختصاصی به ترتیب زیر باشد:در آئین

اید حداقل دارای مرتبه دانشیاری بوده و از اساتید شاخص در رشته استاد دعوت کننده و مسئول ب -1-3

 موردنظر باشد.

 54میلیون تومان و حداکثر  44درباره میزان حمایت مالی دانشگاه، مقرر شد میزان حمایت حداقل  -2-3

 شرح باشد:میلیون تومان و باتوجه به ضوابطی بدین

 میزان حداقلی حمایت از فرمول: -1-2-3

ای ماهیانه پس از کسورات قانونی + هزینه بلیط عضو هیأت علمی و اعضاء خانواده + حقوق و مزای

 حق بیمه در مدت سفر محاسبه شود.

سه عامل استاد راهنما، دانشگاه و دستاورد فرصت مطالعاتی، در افزایش میزان حمایت  -2-2-3

 ب زیر نقش دارند:به ترتی 1-2برابر حقوق به میزان حداقلی حمایت در بند  3/0حداکثر تا 



، دانشگاه در رتبه بین %100به میزان  1-100برابر حقوق دانشگاه در رتبه بین  1/0الف( دانشگاه حداکثر 

و در  %40به میزان  300-400، در رتبه %50به میزان  200-300، در رتبه بین %00به میزان  200-100

 .%20به میزان  400-400رتبه 

 برابر حقوق به ترتیب زیر: 1/0ب( استاد مربوطه حداکثر 

  %40استاد تمام 

 %100دانشمندان برتر  %1استاد تمام و دانشیار در بین 

المللی بین عضو هیأت علمی و ج( دستاوردهای خاص فرصت مطالعاتی )مانند عقد قرارداد همکاری بین

 برابر حقوق 1/0حداکثر  (1Qبا رتبه  JCRدانشگاه مقصد، چاپ مقاله در مجالت 

د( در صورتی که عضو هیأت علمی بیش از شش ماه از فرصت مطالعاتی با طی مراحل قانونی استفاده 

 شود.های مازاد بر شش ماه فقط حقوق و مزایای عضو طبق مقررات پرداخت مینماید برای ماه

میزان پرداختی برای فرصت هـ( اگر حقوق و مزایای فرد متقاضی پس از کسورات قانونی از حداکثر 

 مطالعاتی بیشتر باشد، حقوق نامبرده به طور کامل پرداخت شود.
 

 53/52/31 امین جلسه شورای پژوهشی 061

برگزاری همایش علمی بزرگداشت مرحوم استاد عبدالعظیم قریب در مراسم یکصدمین سال تأسیس  کلیات

ها و دیگر کصدمین سال تأسیس دانشگاه، درباره هزینهدانشگاه خوارزمی مصوب و پیشنهاد شد در ستاد مراسم ی

 گیری شود.موارد تصمیم

 

 51/50/31 امین جلسه شورای پژوهشی 062

المللی مقرر شد در صورتی که کنفرانس از های معتبر بیندر ارتباط با شرکت اعضاء هیأت علمی در کنفرانس

های آن در عتبر برگزار شود، معتبر تلقی شود و هزینهالمللی مسوی یک دانشگاه یا از سوی یک انجمن علمی بین

باشد، در غیر اینصورت دانشکده تقاضای شرکت عضو هیأت علمی در ها قابل پرداخت مینامهچهارچوب آئین

 کنفرانس را به حوزه معاونت پژوهش و فناوری ارسال نکند.

 


