
  
  

فرھنگی و  پژوھشی - آموزشی کمیتھ اجرایی نامھ شیوه
  ٩۶دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 

  

  آنان خانواده و كاركنان خارجھ ھاي زبان آموزش كالسھاي یارانھ پرداخت)  الف

  .شد خواھد پرداخت آنان تکفل تحت افراد و خارجي زبان كالسھاي در كننده شركت كاركنان بھ یارانھ این -١-١

  . گرفت خواھد تعلق استان معتبر مراكز و آموزشگاھھا كالسھاي در شركت بھ تنھا یارانھ پرداخت -٢-١

  . شد خواھند مند بھره خانواده افراد و خود جھت یارانھ مورد دو از حداكثر  سال ھر در كاركنان از یك ھر -٣-١

 براي  لایر  ۵٠٠�٠٠٠ سقف تا و شھریھ درصد ۵٠ معادل حداكثر رفاھي شوراي توسط پرداختي یارانھ -۴-١

  . بود خواھد نفر ھر



 یارانھ پرداخت و بوده ھا دوره برگزاري جھت الزم شرایط و مجوز داراي بایستي زبان كالسھاي و مراكز - ۵-١
  . شد خواھد انجام رفاھي شوراي تأیید و مستند مدارك ارائھ از پس نیز

 وجھ واریز رسید ھمراه بھ قبولی گواھی یا کارنامھ):  رفاھی فرھنگی شورای بھ ارائھ جھت( نیاز مورد مدارک
  . کارمند فرزند و ھمسر جھت دوم و اول صفحھ از کپی و حقوقی فیش و موسسھ حساب بھ

  :مدارک تحویل مھلت

  ماه بھمن ٣٠ تا سال دوم نیمھ در و ماه مھر ١۵ تا سال اول نیمھ در

  كاركنان فرزندان و ھمسر رایانھ آموزش كالسھاي یارانھ پرداخت)  ب

 و گرفت خواھد تعلق رایانھ آموزشي كالسھاي در كننده شركت كاركنان فرزندان و ھمسر بھ فقط یارانھ این -١-٢
  . گردد نمی ھزینھ کمک این شامل کارمند شخص

 مورد نیز كاركنان فرزندان رایانھ آموزش كالسھاي یارانھ پرداخت مورد در قبلي موارد جھت الزم شرایط -٢-٢
   بود خواھد نیاز

 شھریھ %۵٠ حداكثر تا و بار  یک براي فقط سال ھر در و كارمند ھر فرزندان و ازھمسر نفر دو حداكثر -٣-٢
  .شد خواھند برخوردار فوق یارانھ از خانوار ھر براي لایر ۵٠٠�٠٠٠ سقف تا

  :رفاھی فرھنگی شورای بھ ارائھ جھت نیاز مورد مدارك

  آموزشگاه یا مؤسسھ حساب بھ وجھ واریز رسید ھمراه بھ مربوط رشتھ در قبولي گواھي یا قبولي كارنامھ)  الف

  كارمند حقوقي فیش آخرین) ب

  .فرزند یا ھمسر دوم و اول صفحھ شناسنامھ كپي) ج

  :مدارك تحویل تاریخ

 بھ  سال دوم نیمھ جھت ماه بھمن ٣٠ تاریخ تا و  سال اول نیمھ جھت  ماه مھر ١۵ تاریخ تا حداكثر فوق مدارك

 گونھ ھیچ فوق ھای تاریخ از بعد. شود داده تحویل مركزي ساختمان در كاركنان رفاھي فرھنگی دفترشورای
  . گیرد نمی تعلق  ای ھزینھ کمک

  )ورزشی و علمی المپیادھای منتخبین و مخترعین ، ممتازین( کارکنان فرزندان و ھمسر بھ پاداش

 پرداخت یا ھدیھ کارت لایر ۴٠٠�٠٠٠                    ٢٠ معدل بودن دارا با ابتدائي دوره آموزان دانش -١-٢

  ایشان بھ

 پرداخت یا ھدیھ کارت لایر ۴۵٠�٠٠٠    باال بھ ١٩ معدل بودن دارا با متوسطھ اول دوره آموزان دانش -٢-٢

  ایشان بھ

 راھنمایی دوره آموزان دانش مشابھ پرداخت شامل نیز باال بھ ١٩ معدل با ابتدایی ششم آموزان دانش:  تبصره
  . گردند می

 بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر ۵٠٠�٠٠٠               باال بھ ١٨ معدل با متوسطھ دوم دوره آموزان دانش -٣-٢
  ایشان

 بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر ٧٠٠�٠٠٠            باال بھ ١٧ معدل با دانشگاھی پیش دوره آموزان دانش-۴-٢
  ایشان



 بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر ٩٠٠�٠٠٠                                         باال بھ ١٧ معدل با دانشجویان -۵-٢
  ایشان

 بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر ٣�٠٠٠�٠٠٠   كشور دھم تا اول رتبھ  سراسري ھای كنكور شدگان پذیرفتھ -۶-٢
  ایشان

 بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر ٨٠٠�٠٠٠        کاردانی ھاي دوره سراسري ھای كنكور شدگان پذیرفتھ -٧-٢
  ایشان

 بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر ١�٠٠٠�٠٠٠  كارشناسي ھاي دوره سراسري ھای كنكور شدگان پذیرفتھ -٨-٢
  ایشان

  ١�٢٠٠�٠٠٠         تخصص و  PHD ، دكتري یا ارشد كارشناسي دوره سراسري كنكور شدگان پذیرفتھ -٩-٢

  ایشان بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر

  دوم رتبھ و لایر ۴�٠٠٠�٠٠٠ مبلغ  اول رتبھ كشور از خارج و كشوري علمی المپیادھاي برگزیدگان -١٠-٢
  ایشان بھ پرداخت یا ھدیھ کارت صورت بھ لایر ٢�۵٠٠�٠٠٠ مبلغ سوم رتبھ و لایر ٣�٠٠�٠٠٠ مبلغ

 و ۴�٠٠٠�٠٠٠ مبلغ ترتیب بھ سوم تا اول رتبھ رازي و خوارزمي ھاي جشنواره برگزیدگان - ١١-٢
  ایشان بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر ٢�۵٠٠�٠٠٠ و ٣�٠٠٠�٠٠٠

 بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر ١�٧٠٠�٠٠٠)  اختراع ثبت گواھی ارائھ با(  مخترع فرزندان بھ پاداش-١٢-٢
  ایشان

  . فوق تحصیلي مقاطع كلیھ در كمتر نمره دو معدل شرط با استثنائي مدارس آموزان دانش: ١ تبصره

 شرایط حائز)خوب بسیار یا(  A ارزشیابي توصیفي ارزشیابي داراي مقاطع آموزان دانش مورد در:  ٢ تبصره

  . باشد مي

  . گردد می پرداخت سال در بار یک لیکن ترم ھر جھت پاداش این ،  ۵ الی١ بندھای مورد در:  ٣ تبصره

  .است الزامی تحصیل بھ اشتغال گواھی ارائھ دانشگاه قبولی پاداش جھت:  ۴ تبصره

  :رفاھی فرھنگی شورای بھ ارائھ جھت نیاز مورد مدارک

  كارمند حقوقی فیش آخرین تصویر -١

  فرزند  ویا ھمسر دوم و اول صفحھ شناسنامھ کپی -٢

  .پنج الی یک ردیف درخصوص تحصیل محل از شده تایید تحصیلی کارنامھ ارائھ -٣

  . نھ تا  شش ردیف جھت شده پذیرفتھ دانشگاه از تحصیل بھ اشتغال گواھی اصل ارائھ -۴

  و ده ردیف جھت باشد شده رسیده ذیربط مسئولین تایید بھ کھ مربوطھ مدارک و قھرمانی ھای حکم ارائھ -۵

  .یازده

 نیز ھا خوانده فرزند  مورد در باشد می کارمندان فرزندان با ارتباط در کھ نامھ آیین این مفاد کلیھ:  ١ تبصره

  ) . است الزامی مربوطھ مدارک ارائھ. (  باشد می مطرح

  .باشد مي سال ھمان ماه بھمن ٣٠ تا  سال ھر مدارك تحویل مھلت: ٢ تبصره

 صورت بھ و آوری جمع واحد رفاھی فرھنگی رابط یا و کارگزینی توسط واحد ھر در فوق مدارک:  ٣ تبصره
  . گردد ارائھ ھا ھزینھ دریافت جھت کارکنان رفاھی فرھنگی شورای بھ واحد مدیریت  تایید از بعد جمعی



  

 یتفعال ذیل پژوھشی و آموزشی ھای زمینھ در کھ دانشگاه کارکنان کلیھ بھ پاداش
   اند داشتھ

  

  ایشان بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر  ٩٠٠�٠٠٠) سنجش سازمان طریق از( دیپلم فوق قبولی-١-٣

  ایشان بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر ١�٣٠٠�٠٠٠) سنجش سازمان طریق از( لیسانس قبولی-٢-٣

  ایشان بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر ١�۴٠٠�٠٠٠)  سنجش سازمان طریق از(لیسانس فوق قبولی-٣-٣

  ایشان بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر ١�٨٠٠�٠٠٠) سنجش سازمان طریق از( باالتر و دکترا قبولی-۴-٣

)  سال در نوبت یک فقط و تحصیلی سال دوم سال نیم جھت صرفا(  باال بھ ١٧ معدل با دانشجویان-۵-٣

  ایشان بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر ٩٠٠�٠٠٠

 نوبت یک( ایشان بھ پرداخت یا ھدیھ کارت لایر  ١�٧٠٠�٠٠٠) اختراعات ثبت گواھی ارائھ با(  اختراعات-۶-٣

  ) سال در

 تابک بن صورت بھ پژوھشی معاونت یا دانشجویی فرھنگی معاونت تایید با علمی یا فرھنگی کتب تالیف-٧-٣

  ) کتاب نشر مجوز داشتن صورت در(ایشان بھ پرداخت یا ھدیھ کارت یا لایر ١�١٠٠�٠٠٠

 كارگزیني ھمكاري با حسابداري محترم مسئولین لذا. بود خواھد كاركنان كلیھ شامل نامھ آئین این: ١ تبصره
 از تا ارائھ  دانشگاه رفاھی فرھنگی شورای بھ و تھیھ را شرایط واجد افراد لیست شیراز در مستقر واحدھاي

 یک محل از شھرستانھا در تابعھ واحدھاي شود مي نشان خاطر. گردد پرداخت و اعتبار تأمین شده یاد محل
 دارندو معمول الزم اقدام  ، مذکور دستورالعمل رعایت با توانند می یافتھ تخصیص رفاھي اعتبارات درصد

  . نمایند ارسال دانشگاه رفاھي فرھنگی شوراي بھ عملکرد گزارش

 علمی – دولتی – آزاد(  دانشگاه انواع شامل دانشگاه قبولی و معدل پاداش جھت دانشگاھی مدرک:  ٢ تبصره

  .) باشد می کشور تحقیقات و علوم وزارت مجوز دارای عالی آموزش موسسات کلیھ و کاربردی

 ھای پرداخت سایر و آموزشی ھای کالس یارانھ و معدل پاداش ، دانشگاه قبولی ، ممتازین پاداش:  ٣ تبصره
  . است پرداخت قابل دانشگاه در شاغل زوجین از نفر یک بھ تنھا پژوھشی آموزشی کمیتھ بھ مربوط

  :رفاھی فرھنگی شورای بھ ارائھ جھت نیاز مورد مدارک

  .چھار الی یک ردیف جھت شده پذیرفتھ دانشگاه از تحصیل بھ اشتغال گواھی اصل ارائھ -١

  .پنج ردیف درخصوص تحصیل محل از شده تایید تحصیلی کارنامھ ارائھ -٢

  .كارمند حقوقی فیش تصویر -٣

  .باشد مي سال ھمان ماه بھمن ٣٠ تا  سال ھر مدارك تحویل مھلت:  تبصره

  

  

  

  



 جھت مقرر تسھیالت از علمی ھیئت عضو غیر كاركنان استفاده نحوه نامھ آئین
  كشور از خارج و داخل علمي ھاي گردھمایي در مقاالت ارائھ

  :مقدمھ

 و شیراز پزشكي علوم دانشگاه كاركنان آموزشي و پژوھشي توان افزایش و علمي تبادالت گسترش منظور بھ
 و داخل ھاي گردھمایي در مقالھ ارائھ جھت مقرر تسھیالت از استفاده با توانند مي وابستھ ھاي شبكھ ھمچنین

  .نمایند شركت كشور از خارج

  فرھنگی شوراي اختیار در اعتبار محل از پرداخت منبع ٨٨�٢�۵ مورخ رئیسھ ھیات مصوبھ ب بند با مطابق
 معاونت از مذكور پژوھشي طرح اینكھ بھ منوط.بود خواھد تأمین قابل پژوھش بھ كمك جھت كاركنان رفاھي

  . باشد نشده ھزینھ و اعتبار تامین دانشگاه پژوھشي

  تعاریف: نخست فصل

  .باشدمی علمي کنفرانس و سمپوزیوم، سمینار، کنگره، ھمایش، شامل نامھ،آیین این در علمی ھایگردھمایی

  .ندارد وجود كشوري یا و المللي بین كنگره، نوع در تفاوتي: ١ تبصره

  اولیھ مقررات: دوم فصل

 كتابچھ در شده چاپ مقالھ خالصھ در شیراز پزشكي علوم دانشگاه عنوان بایستي ھا گردھمایي كلیھ در -١ ماده

  .باشد گردیده ذكر كنگره فشرده لوح یا و مقاالت خالصھ

 گردد، مي برگزار شیراز در شیراز پزشكي علوم دانشگاه ھمكاري با یا و توسط كھ علمي ھاي گردھمایي -٢ ماده

  .باشد نمي جاري نامھ آیین شامل

 مي جاري نامھ آیین مشمول آن، از باالتر و كارشناسي حداقل تحصیلي مدرك داراي كاركنان صرفاً  -٣ ماده

  .باشند

 شوراي با الزم مكاتبات آوری فن و تحقیقات معاونت سوي از آن دریافت و مدارك كارشناسي از پس -۴ ماده

  .آمد خواھد بعمل وجھ پرداخت خصوص در كاركنان رفاھي  فرھنگی

  :باشد مي پذیر امكان طریق دو بھ متقاضیان درخواستھاي ارسال -۵ ماده

 مورد مربوطھ معاونت HSR كمیتھ در فرد درخواست دانشگاه، معاونتھاي در فرد بودن شاغل صورت در: الف

  .آیدمي بعمل مكاتبھ دانشگاه پژوھشي معاونت با كمیتھ آن طریق از سپس و گرفتھ قرار بررسي

 معاونت بھ نامھ معرفي مركز/دانشكده آن سوي از مركز یا و دانشكده در فرد بودن شاغل صورت در: ب
  .گردد مي ارسال دانشگاه پژوھشي

 پنج ھیأت مجوز كسب از پس الزاماً  بایستي متقاضي فرد كشور، از خارج ھاي گردھمایي خصوص در: ٢ تبصره
 ھمراه بھ سفر از قبل ھفتھ دو حداقل را خود اولیھ درخواست دولت، كاركنان خارجي سفرھاي بر نظارت نفره

  .نماید ارسال دانشگاه پژوھشي معاونت بھ الزم مدارك

  .ندارد وجود پوستر یا و سخنراني صورت بھ مقالھ ارائھ نحوه در تفاوتي: ٣ تبصره

) مقالھ دھنده ارائھ( نفر یك بھ صرفاً  مقاالت خالصھ كتابچھ در شده چاپ مقالھ خالصھ عنوان ھر جھت -٧ ماده
 آن ارائھ جھت علمي ھیأت عضو صورتیكھ در كشور از خارج ھاي كنگره در و گردید خواھد پرداخت تسھیالت

  .گردد نمي كاركنان بھ تسھیالت پرداخت مشمول باشند، نموده استفاده دانشگاه تسھیالت از خاص مقالھ خالصھ



  ):تسھیالت پرداخت( مالي و اجرایی امور: سوم فصل

  :*كشور داخل ھاي گردھمایي

 مرتبط معتبر فاكتورھاي ارائھ با لایر ٢�٢٠٠�٠٠٠ سقف تا) ھمراه بدون( متقاضي شخص سفر ھزینھ پرداخت
  غیره و نام ثبت وجھ اسكان، برگشت، و رفت بلیط ھزینھ جملھ از سفر مخارج با

 بوده، تأمین قابل) دانشگاه خوابگاھھاي یا و مھمانسرا( دانشگاه طریق از اسكان محل صورتیكھ در: ۴ تبصره
  .باشد نمي قبول قابل مذكور ھاي محل از غیر اسكان ھزینھ بھ مربوط فاكتورھاي

 متقاضي اشتغال محل بھ مربوط مركز یا و دانشكده معاونت، طریق از بایستي ماموریت حكم صدور:  ۵ تبصره
  .پذیرد صورت

  :كشور از خارج ھاي گردھمایي

 ارائھ شرط بھ لایر ۴�۵٠٠�٠٠٠ سقف تا) ھمراه بدون( متقاضي شخص ویزا و بلیط بھاي درصد ٨٠ پرداخت

 گردھمایی در کارمند شرکت تایید جھت آوری فن و پژوھشی محترم معاونت نامھ و  ویزا اصل و ،کپی بلیط الشھ
 در شده چاپ مقالھ خالصھ ،)پرداخت صورت در( نام ثبت وجھ كنگره،رسید در شركت گواھي( کشور از خارج

  )كتابچھ جلد كپي انضمام بھ كنگره كتابچھ

 مشاور ٨٨�٣�١٠ مورخ ب/س/٩۵٠٧۴ شماره نامھ با مطابق مأموریت، حكم صدور خصوص در: ۶ تبصره
 سفرھاي بر نظارت نفره پنج ھیأت مجوز اخذ متبوع وزارت الملل بین روابط مدیركل و وزیر محترم

  .باشد مي الزامي دولت كاركنان خارجي) مأموریتھاي(

 پژوھشي شوراي سوی از ٨٨�٩�٢٢ تاریخ در است تبصره شش و ماده ھفت فصل، سھ شامل کھ نامھآیین این

  .باشدمی االجراالزم بعد بھ ١٣٨٨ سال ابتداي از و تصویب دانشگاه

 كنگره جھت یكبار یا و داخلي كنگره جھت یكبار شمسي، سال ھر در مقرر تسھیالت از كاركنان استفاده امكان

  .باشد مي پذیر امكان كشور، از خارج

 بھ نیازي ضرور، غیر مكاتبات از جلوگیري منظور بھ ھمچنین و متقاضي سفر شدن كنسل یا و لغو امكان دلیل بھ

 تفعالی محل مركز ازسوي ایشان سفر از پس صرفاً  است الزم مربوطھ مدارك و نبوده كاركنان سفر از قبل مكاتبھ
  ).باشد مي پیوست بھ الزم مدارك لیست. (گردد ارسال دانشگاه آوري فن و تحقیقات معاونت بھ فرد

 و تحقیقات معاونت دفتر تحویل گردھمایي تاریخ از پس ھفتھ دو حداكثر بایستي سفر گزارش و مدارك: ١ توجھ
  .گردد آوري فن

  .بود خواھد پذیر امكان متقاضي اشتغال محل مركز توسط سفر از قبل ماموریت حكم صدور: ٢ توجھ

 شاغل فرد فعالیت محل یا و تحصیلي رشتھ با بایستي كنگره در شده ارائھ مقالھ خالصھ محتواي و موضوع
  .گرفت خواھد قرار كارشناسان بررسي مورد مدارك دریافت از پس موضوع این. باشد مرتبط

  .ندارد وجود فوق نامھ آیین تسھیالت از" طرحي پرسنل" استفاده امكان

  :كشور از خارج و داخل علمي ھاي ھمایش در كاركنان مقالھ ارائھ جھت الزم مدارك

  مربوطھ معاونت  HSR كمیتھ یا و مركز ریاست/  دانشكده پژوھشي معاونت از نامھ معرفي

  متقاضي نام بھ مقالھ آخرین پذیرش

  پرسنل كارگزیني حكم آخرین



  ھمایش راھنماي

  اي صفحھ یك سفر گزارش

  كتابچھ جلد انضمام بھ كتابچھ در شده چاپ مقالھ خالصھ

  ھمایش در شركت گواھي

  .... ) و نام ثبت وجھ – بلیط جملھ از(  پرداختي معتبر فاكتورھاي كپي

 كاركنان رفاھي  فرھنگی شوراي تأیید با ، شورا وظایف و اھداف با مرتبط پژوھشھاي انجام منظور بھ  -۵
  .وجوددارد شورا اختیار در اعتبارات از  آن بودجھ تامین و پژوھش امكان

  . باشد مطالعاتي یا كاربردي جنبھ داراي بایستي پژوھشھا -۵-١

  . گیرد قرار آن از خارج یا شورا عضو گروھھاي یا افراد اختیار در تواند مي اعتبار این -۵-٢

 . شود داده قرار شورا اختیار در بایستي پژوھشھا نتایج -۵-٣


